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[Mirostaw Onyszkewicz "Orest"] powiedziat, ze jak w 1941 г. Bande
ra zostat przez Niemcбw aresztowany, to przekazat swoim w OUN, 
ze jedynym partnerem і sojusznikiem dla Ukraincбw jest wtasnie 
Polska. 

Marian Gol~biewski 

Cokolwiek Ьу nie powiedziec, wspбlpraca ta [UPA і WiN] jest najja
sniejszym przyktadem бwczesnych stosunkбw polsko-ukrainskich. 
Moze Ьус drogowskazem na przysztosc obu narodбw cierpiqcych 
pod jarzmem rosyjskim. 

Eugeniusz Sztendera 
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Droga do 
ро to,by 

siebie 
Ьус wolnymi 

Nie wszystko swego czasu dokonczylismy z Marianem Gol~
biewskim "Sterem". Odnieslismy zwyci~stwo, ale wiele pozostalo 
do wyjasnienia. Marian robH wszystko, со bylo w jego mocy, аЬу to 
uczynic, ale nie zdi.}zyl. Dluzej przyszlo zyc mnie niz jemu, wi~c kolej 
na mnie. Dzielo ро sobie pozostawilismy olbrzymie. Nie kazdemu 
latwo zlozyc bron, gdy ma і<І w r~ku ... 

Fakty powinny mбwic same za siebie, ale nie Si.} w pelni zrozu
miale dla potomnych. Nigdy nie walczylem z Polakami - taka wal
ka nie miala sensu. То bylo moje pierwsze zwyci~stwo, najwi~ksze. 
"Ster" zrozumial to w 1945 roku w stosunku do Ukraiilcбw. То bylo 
jego zwyci~stwo, zwyci~stwo, jakich malo. Malo kto ро nim mбgl je 
odniesc. Nawet dzis myslenie jakze wielu ludzi о naszej przeszlosci 
w niepodleglej Ukrainie і Polsce ponosi kl~sk~. 

Dobrze pami~tam Polakбw, gdy szlismy na Hrubieszбw. Сбz to 
byli za zolnierze! Ро 28 maja 1946 r. wi~zy mi~dzy nami byly tak sil
ne, ze moglibysmy tworzyc wspбlne oddzialy, gdyby politycy wymy
slili, jak ich uzyc, gdyz bron nie powinna wyprzedzac mysli. Wtedy 
na szcz~scie tak si~ nie stalo, jednak tylko na Chelmszczyznie. 

Do dzis jestem wdzi~czny winowcom za leczenie mojej гаnу od 
sowieckiej ku\i, ktбra pod Hrubieszowem omal nie zabrala mi zycia. 
lch lekarz і personel byly niemal jak w normalnym szpitalu, to nic, 
ze zmieniali mi opatrunki niekiedy посі.} і pod ziemii.}. Bylem jeszcze 



XIV jewhen Sztendera 

bardzo mlody і chcialo si~ zyc. Wtedy, ро zwyci~stwie, swiat wyda
wal si~ taki рі~kпу! 

Przed ТоЬС}, Czytelпiku, ksi~ga о tym, jak UPA і WiN odпalazly 
drog~ do siebie ро to, Ьу Ьус wolпymi. W samotпosci albo za ріІпіе 
strzezoпC} gгапісС} wolпosci піе ma. Му zпieslismy graпice trwalsze 
і gl~bsze піz Ііпіа Curzoпa. Dobrze, ze ta ksiC}zka о tym opowiada tak 
szczegбlowo і obszerпie. Ukazuje si~ пaprawd~ рбzпо, jes\i wziC}c 
pod uwag~ zпасzепіе porozumieпia z maja 1945 г. Niedobrze, ze 
dotychczas апі w Ukraiпie, апі w Polsce піе opub\ikowaпo powaz
пej ргасу о пegocjacjach ukrainsko-po\skich w \atach 1942-1946. 
Нistorycy piszC} tylko о walce, а przeciez my spotykalismy si~. roz
mawia\i, sciskali sobie dloпie і patrzylismy sobie w oczy. 

Redaktora ksiC}zki, Bogdaпa Huka, pozпalem przypadkowo 
w 2015 r. Вус moze піе mielibysmy о czym rozmawiac, gdyby піе 
powiedzial, ze zпal Магіапа Gol~biewskiego. То пazwisko zmieпia
lo bieg spraw і пaszC} zпajomosc. Decyzja о plaпach przygotowaпia 
ksiC}zki zapadla, gdy dowiedzialem si~. ze пagral jego wspomпie
пia. Nie wiedzialem, со Магіап opowiadal, ale ро otrzymaпiu spisa
пych rozmбw wiedzialem: tak mбgl mбwic tylko Gol~biewski. Nikt 
іппу. Магіап byl taki sam, jak wtedy, і па poczC}tku lat 90., gdy pla
пowalismy wspбlпC} koпfereпcj~. Wtedy паm піе wyszlo, ale піесh 
ta ksiC}zka przyczyпi si~ do tego, abysmy byli bardziej wolпi w my
sleпiu о tamtych \atach і ludziach. 

Wielk<I radosciC} dla mпіе jest і to, ze w ksiC}zce zпalazlo si~ miej
sce па wspomпieпia moich bylych zolпierzy. Michal Migus byt wte
dy w mojej ochroпie і пarazal swoje zycie, Ьу ocalic moje. 

jewhen Sztendera 



Mi~dzy walk~ 
а porozumieniem 

Ukraincy піе zabijali Polakбw za to, ze ЬуІі Polakami, а Polacy піе 
zabijali Ukraincбw za to, ze ЬуІі Ukraincami. Gdyby czlowiek zabijal 
czlowieka za пarodowosc, zycie w Europie byloby пiemozliwe. Nie 
jestesmy przygotowaпi do uzпапіа tego poglqdu, Ьо wychowywaпo 
паs w kulturach пarodowych, jedпak twierdz~. ze stosuпek czlowie
ka do czlowieka wyпika пajcz~sciej z сzуппіkбw пieпarodowych. 
Nakladaпie пarodowosci odbywa si~ wtбгпіе. Sprowadzeпie rela
cji mi~dzyludzkich do пarodowosci to przemoc kultur пarodowych, 
ktбre zachowujq wlasпq піеwіппоsс, Ьу wiпq obarczac Іппусh. 

Koпflikty, ktбre historycy ch~tпie klasyfikujq jako еtпісzпе, пigdy 
піе Sq wylqczпie takie, poпiewaz пагоdу піе Sq піеzmіеппq eseп
cjq gwaraпtujqCq im реwпе cechy zawsze, wsz~dzie, bez wzgl~du 
па okoliczпosci. Sprawq do пamyslu jest zatem, w jakich waruпkach 
ludzie zaczyпajq zabijac "swoich" Іппусh, а wi~c пalezy zadac ру
tапіе о psychologi~. polityk~. gospodark~. spoleczenstwo. Sq sfery 
zycia, ktбre пarodowo-eseпcjalistyczпa koпcepcja koпfliktu sobie 
podporzqdkowuje, gdyz w іппуm przypadku pozbawiajq опе пагбd 
statusu tlumaczqcej wszystko sHy dziejowej. 

Z tego wzgl~du mбj wst~p oszcz~dпie operuje poj~ciem пarodu, 
koпceпtrujqc si~ па latwiej uchwytпych poj~ciach panstwa, jego 
rzqdu, wojska, orgaпizacji. Dzi~ki temu historia Eugeпiusza Szteп
dery, oficera Ukrainskiej Powstanczej Armii, піе tylko jest otwar
ta па гбzпе ргбЬу jej rozumieпia. Опа ро prostu w ogбle staje si~ 
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mozliwa, poпiewaz пагбd, jesli mialby Ьус wieczпct eseпcjct. піе ро
wіпіеп miec historii ... 

Panstwo, czyli opor 

.. Nikt z OUN-owcбw піе zпаІ zadпego dziela НіtІега czy Musso
liпiego. Wszyscy [ ... ] uczyli si~ па doswiadczeпiach polskich rewo
lucjoпistбw. Walczctc przeciwko Polsce, uzywali пarz~dzia polskie
go" - powiedzial profesor Harvardu Omelaп Pritsak w rozmowie 
opublikowaпej w 1983 г. w .,Zeszytach Нistoryczпych". Eugeпiusz 
Szteпdera przed wstctpieпiem w szeregi UPA zostal czloпkiem OUN 
піе dlatego, ze czytal .,Меіп Kampf", аІе dlatego, ze czytal .,Walk~ 
rewolucyjпct w zaborze rosyjskim (Bibul~)" jбzefa Pilsudskiego. 

OUN powstala w 1929 г. jako efekt odreagowywaпia cz~sci ukra
inskich elit пiepodleglosciowych wydarzen z lat 1918-1919. Pod 
uderzeпiami bolszewickiej Rosji upadlo wtedy panstwo Ukrainska 
Republika Ludowa (URL), а Rzeczpospolita Polska (RP) podbila 
panstwo Zachodпioukrainskct Republik~ Ludowct (ZURL). W koп
tekscie polskim пajwazпiejsze jest to, ze RP zdobyla Wolyn пalezctcy 
wczesпiej do URL, пatomiast Galicja w momeпcie jej upadku staпo
wila ZURL. ОЬіе formacje ukrainskie ЬуІу panstwami demokratycz
пymi, wi~c atak ЬуІ podbojem, а Rzeczpospolita Polska przyпiosla 
podbitym піеwоІ~. 

Elity polityczпe RP піе zastaпawialy si~, czy zпiszczeпie ZURL 
і wspбludzial w zпiszczeпiu URL піе wywolajct пegatywпych koп
sekweпcji dla panstwa polskiego. Zaufaпie do przemocy jako пa
rz~dzia polityki ЬуІо tak wielkie, ze піе liczoпo si~ z mozliwoscict 
tragedii па tzw. kresach wschodпich. Budowaпie panstwa па kru
chych podstawach uzпапо za odpowiedzialпe і perspektywiczпe, 

jakkolwiek elity ukrainskie cictgle d.<}zyly do restytucji panstwowo
sci ukrainskiej. 

Spuscizпa ZURL, zпiszczoпej przez RP samodzielпie і URL po
waloпej przy jej wspбludziale, w zasadпiczym stopпiu przesctdzala 
о пiestabilпosci mi~dzywojeппego panstwa polskiego, а takze jego 
upadku. W latach 1918-1944 RP, jako kraj obejmujacy kresy, zwict
zaпa ЬуІа ze wschodem, zwlaszcza Ukraiпct пaddпieprzanskct. ktбra 
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jako quasi-panstwowa Ukrainska SRR zпajdowala si~ w skladzie 
Zwi<Jzku Radzieckiego. О losie RP па wschodzie Europy przes<JdzHa 
polityka sowiecka legitymizuj<Jca si~ tym wazkim czyппikiem wply
wu, jakim bylo zjedпoczeпie terytorium uwazaпego za ukrainskie 
w graпicach Ukrainskiej SRR. 

Wedlug mпіе RP wkroczyla w 11 wojп~ swiatOW<J juz w 1918 r. 
wraz z pozbawieпiem Ukraincбw ich panstwowosci. )ak wykazal 
Timothy Sпyder w "Skrwawioпych ziemiach", uпicestwieпie jedпego 
panstwa przez drugie poci<Jga za sob<J to, iz w stosuпki mi~dzy ludzmi 
wkracza zbrodпicza пісоsс. Podbбj wolynskiej cz~sci URL skutkowal 
m.іп. mordami па Wolyпiu w 1943 г. Wczesпiej brak panstwa пarodo
wego przyпiбsl tragedi~ о wymiarach пiezgl~bioпych do dzis: Wielki 
Glбd w latach 1932-1933. Elity polskie poпosz<J zatem odpowiedzial
пosc za wprz~gпi~cie RP do tworzeпia waruпkбw umozliwiaj<Jcych 
Staliпowi zaglad~ Ukraincбw jako bytu polityczпego. 

Natomiast dla RP zпаІеzіепіе si~ w kleszczach mi~dzy ІІІ Rzesz<J 
а ZSRR ozпaczalo odroczeпie tego wyroku, ktбry 20 lat wczesпiej 
wydala па ZURL, URL і па siebie sam<J. Zagrozeпie ze stroпy ZSRR 
піе moze usprawiedliwic tego, ze az do 1944 r. polityka walki z ko
muпizmem RP піе odrбzпiala si~ od пеgоwапіа prawa пагоdбw do 
samostaпowieпia. Nie demokracj~. lecz autorytaryzm uzпawala za 
пajlepszy sposбb zареwпіепіа bezpieczenstwa Rzeczpospolitej. 

Konstrukcja zwana OUN 

Ргаgпіепіе wymazaпia przyczyп wlasпej slabosci, wіпу і w kon
cu kl~ski RP w latach 11 wojпy swiatowej stalo si~ powodem prze
sadпej uwagi, jak<J obdarzoпa zostala Orgaпizacja Ukrainskich Na
cjoпalistбw, przypisaпia jej wyl<JCZПie faszyzmu і slepej przemocy. 
S<Jdz~. ze OUN w imi~ walki z przemoc<J powstala tam, gdzie powstac 
mogla: па terytorium URL і ZURL pod okupacj<J RP. СеІе polityczпe 
tej orgaпizacji tylko cz~sciowo dotyczyly jedпak panstwa polskiego, 
poпiewaz пowoczesпa polityka ukrainska byla przede wszystkim 
aпtysowiecka. Sрбг z RP staпowH jej pochodп<J і пasilal si~, gdy sily 
polskie w tеп czy іппу sposбb oslabialy ukrainski poteпcjal skie
rowaпy przeciw Sowietom. Wystarczylo spojrzec па map~ Europy: 
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mysleпie polityczпe kierowпictwa OUN pochloпi~te bylo przez ol
brzymie ceпtrum - Ukraiп~ пaddпieprzansk<t. 

Ukrainskie elity пiepodleglosciowe mialy prawo do orgaпizowa
пia oporu wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Powstaпie OUN w Galicji 
піе bylo пiczym пadzwyczajпym. Na Wolyпiu podobп<t гоІ~ odgry
wala Komuпistyczпa Partia Zachodпiej Ukraiпy (KPZU). W okresie 
mi~dzywojпia орбг partii czy orgaпizacji ukrainskich wobec RP byl 
і tak mпiejszy w рогбwпапіu z oporem wobec komuпizmu w Ukra
inskiej SRR. Nad Dпieprem samorzutпie orgaпizuj<tce si~ grupy 
oporu trwaly w lancuchu powstan. Sytuacja ta przypomiпala t~ па 
Wolyпiu, ktбrej ГZ<tdOm RP пigdy піе udalo si~ usmierzyc. Ci<tgla 
оЬеспоsс spuscizпy URL w Ukrainskiej SRR і па Wolyпiu oraz ZURL 
w Galicji absorbowala kierowпictwo ZSRR і RP w takiej mierze, iz 
panstwa te podpisaly w 1932 г. uklad о пieagresji. PotwierdzH оп 
podzial teгytorium ukrainskiego dоkопапу przez RP і ZSRR w Ry
dze w 1921 г. )ego "ukrainski miaпowпik" byl пast~puj<tcy: kazda 
ze stroп zabezpieczala "wlasп<t" cz~sc Ukraiпy przed t<t. ktбra zпaj
dowala si~ w skladzie drugiego panstwa. Podzieloпa w tеп sposбb, 
przestawala Ьус czyппikiem mi~dzyпarodowym: zadпa z jej dwбch 
cz~sci піе mogla wyst<tpic w оЬгопіе drugiej. 

jedпak OUN uzпawala podzial Ukraiпy mi~dzy RP а ZSRR za tak<t 
form~ zagwaraпtowaпia "pokoju" we wschodпi.ej Europie, ktбra jest 
гбwпоzпасzпа zagladzie Ukraincбw jako podmiotu polityki mi~dzy
пarodowej. Z tego wzgl~du jej liderzy potraktowali obj~cie wladzy 
przez Нitlera jako jedп<t z пadarzaj<tcych si~ okazji do reakcji па орі
sап<І sytuacj~. ОсепіаІі, ze RP jest panstwem slabym. Zalozeпie takie 
піе dotyczylo ZSRR і ІІІ Rzeszy. Oczekiwali, ze jedeп totalitaryzm 
pochloпie drugi, Ьо w swej rozgrywce obydwa kwestii ukrainskiej 
пadawaly zпасzепіе kluczowe. 

W tej sytuacji ГZ<td RP tworzyl taki obraz sytuacji, ktбry uпiemoz
liwialby dostrzezeпie геаІпусh przyczyп jej kryzysu, pomimo ze 1/3 
obywateli піе utozsamiala si~ ze "swym" panstwem. RP w latach 
1918-1944 піе byla panstwem wolпym. Zadeп ГZ<td піе chcial umoc
пic panstwa пр. па drodze utworzeпia polsko-ukrainskiej wspбlпo
ty polityczпej w ramach RP, otwartej wobec eweпtualпych zmiaп 
w Ukrainskiej SRR. OUN juz wtedy zostalaby skazc::пa па kl~sk~. 
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Deficyt wolnosci 

Brak wolпosci wewп~trzпej upodabпial RP do ZSRR oraz zaowo
cowal ich sojuszem w 1932 г. wyprzedzajctcym uklad Ribbeпtrop
-Molotow. Polityka zewп~trzпa miala pozwolic rzctdowi па terror 
wewп~trzпy. lпteresy ZSRR wiele skorzystaly па walce RP z Bialo
rusiпami, Litwiпami, Ukraincami, Zydami. lstпieпie w ramach ZSRR 
Ukrainskiej SRR legitymizowalo sowieckct agresj~ we wrzesпiu 
1939 г. Wyzwoleпie пагоdбw RP піе паs4рНо. "Wolпosc" піе ozпa
czala ustaпowieпia ich wlasпej podmiotowosci polityczпej і trwala 
krбtko: od destrukcji jedпej aпtydemokratyczпej wladzy ро zaiпsta
lowaпie si~ drugiej. 

W wyпiku wybuchu wojпy Galicja і Wolyn staly si~ cz~scict ukra
inskiego quas'i-пarodowego panstwa komuпistyczпego і zarazem 
ZSRR. Niesamodzielпa polityczпie Ukrainska SRR zacz~la tak czy 
iпaczej odgrywac jakze wazпct гоІ~ w stosuпkach mi~dzy OUN а RP. 
W latach 1939-1941, przed atakiem ІІІ Rzeszy па Zwictzek Radziec
ki, rzctd polski mбgl uzyc karty ukrainskiej, oglaszajctc autoпomi~ 
Wolyпia і Galicji oraz dzialaпia па rzecz wolпosci пaddпieprzanskiej 
Ukraiпy. Daloby mu to геаІпеgо sojuszпika, przyпiosloby zпіеsіепіе 
парі~сіа wewп~trzпego, wzmocпHoby pozycj~ mi~dzyпarodowct. 

Na zпaczeпiu zпowu stracHaby wtedy OUN. )edпak takich krokбw 
піе podj~to, dzi~ki czemu to ZSRR mбgl swobodпie rozegrac kart~ 
ukrainskct. а RP pozostala w spadku pusta aпtyukrainskosc. 

Ouпowcy, роdоЬпіе jak пacjoпalisci w rzctdzie RP, піе przewi
dywali takze wzrostu zпасzепіа polityczпego Ukrainskiej SRR. )ej 
gгапісе w latach 1939-1941 si~galy ро Saпok, )aroslaw, Chelm. 
Program OUN, zakladajctcy zjedпoczeпie Ukraiпy, zostal zrealizowa
пy przez пajwi~kszych wrogбw. Tymczasem przedwojeппe "zesli
zgiwaпie si~" autorytarпej RP w obj~cia autorytarпej OUN w czasie 
wojпy пabralo·formy uzalezпieпia. Politycy polscy liczyli па to, ze 
ро wojпie піе b~dzie potrzeby prowadzeпia rozmбw z zadпct ukra
inskct reprezeпtacjct polityczпct. Rzctd zrezygпowal ze wsparcia ukra
inskich partii demokratyczпych, legitymizujctc і wzmacпiajctc w tеп 
sposбb OUN. То dlatego w 1943 czy 1944 г. musial rozmawiac wla
sпie z tymi, ktбrych traktowal jako zbrodпi~ samct w sobie. 
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Tymczasem w 1943 г. OUN przekroczyla autorytarпy Rubikoп -
zacz~la si~ demokratyzowac. Zmiaпy, wprowadzaпe па jej ІІІ Копfе
гепсjі w lutym, а zwlaszcza па ІІІ Zjezdzie w sierpпiu, w пiekorzyst
пym swietle przedstawiajC} ГZC}d RP. Demokratyzacja, jakkolwiek 
droga do піеj nie byla dla liderбw prosta, stala si~ procesem піе tyl
ko w sferze wartosci, idei politycznych і praktyk spolecznych. W sfe
rze strategii przyniosla odejscie od elitarnosci і umasowienie ru
chu о пiepodleglosc. РосіС}gп~о to za sobCJ ciC}g wazkich nast~pstw: 
powstrzymywanie baпdyckiego chlopstwa па Wolyпiu, wciC}ganie 
go do zorgaпizowaпej dzialalпosci, powstaпie UPA і орапоwапіе 

геЬеІіі wolynskiej, а w koncu przejscie do negocjacji z rzCJdem RP. 
Od lata 1943 г. OUN mogla sobie na negocjacje pozwolic z pelnCJ od
powiedzialnosciCJ: na podstawie mandatu spoleczпego і realnej sHy 
zbrojnej. То піе bylo przedwojeпne zmuszanie do ust~pstw m.іп. 
przy ротосу terroru. TkwiC}cy w autorytaryzmie ГZCJd polski піе do
strzegl jednak "rewolucji" w OUN, szybkosci і zasi~gu traпsformacji 

w spoleczenstwie ukrainskim, а tymczasem konflikt zaczCJl toczyc 
si~ na linii autorytaryzm RP- demokratyzm OUN. 

RP nie byla zdolna przeciwstawic narodom ZSRR wlasnych пa
rodбw. Jedпak OUN walczyla z ZSRR jego ЬгопіС}: komuпistycznemu 
internacjoпalizmowi przeciwstawHa nacjoпalistyczпy iпterпacjoпa
lizm. Koпferencja Zniewoloпych Narodбw Europy Wschodпiej і Azji, 
obradujC}ca 21-22 listopada 1943 г., w sferze polityczпej і wojsko
wej wskrzeszala to, czego nie bal si~ ГZCJd RP: demokratyczпy sojusz 
zniewolonych narodбw. Nie docenH on tez zпасzепіа iпterпacjonali
zmu sowieckiego, jak і jego ounowskiego konkurenta. Nie chcial de
mokracji dla Europy Wschodпiej. Rzeczpospolita Polska miala nadal 
patrzec we wlasпCJ autorytarnCJ przeszlosc, jej wolnosc musiala Ьус 
polska, а jej гбwпоsс szlachecka, пatomiast OUN і jej koпtynuator
ka, utworzona w lipcu 1944 г. Ukrainska Glбwna Rada Wyzwolen
cza, widzialy przyszlCJ Europ~ jako wspбlistпienie wolпych panstw 
narodowych о ustroju demokratycznym. Теп idealistyczny uпiwer
salizm byl nie do zaakceptowaпia nie tylko dla Stalina, а\е і e\it pol
skich. О ile RP zyskuje w zestawieпiu z totalitaryzmem Stalina, to 
traci na porбwnaniu z demokratycznym programem і praktykC} OUN 
zainicjowaпCJ w 1943 г. 
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Іstпіепіе panstwa polskiego uratowalo to, ze w 1941 r.lll Rzesza 
uderzyla па ZSRR. Кl~ska Rzeszy otworzyla паst~рпіе drog~ do pol
skiej ci<tglosci panstwowej, аІе pod protektoratem ZSRR. Musiala 
przy tym zaistпiec wymiaпa mi~dzy Ukrainsk<t SRR а RP: Staliп zgo
dzH si~ па panstwo polskie w zamiaп za zgod~ Zachodu па wl<tczeпie 
пiegdys "polskiego" Wolyпia і Galicji do Ukrainskiej SRR. W dluzszej 
perspektywie aпeksja tereп6w wschodпich RP przez ZSRR okazala 
si~ dla RP korzystпa, poпiewaz w ramach ZSRR dojrzalo to, со піе 
moglo dojrzec w RP: wlasпie tam polozoпo podwaliпy polityczпe 
pod wolпe, zjedпoczoпe panstwo ukrainskie, kt6re od 1991 r. jest 
gwaraпtem пiezalezпosci RP. 

Wcictgani przez Wolyn 

Wolyn czasu wojпy to porz<tdkuj<tce aktywпosc chlopstwa cykle 
przyrody, urodzaj reguluj<tCY stosuпki wsi z admiпistracjct, oddzia
lami zbrojпymi, folwarkami і liegeпschaftami. То malozпaczctce dla 
mieszkanca wsi оЬсе miasto і prawoslawie wskazujctce Іппеgо. Tam 
dojrzewal do dzialaпia trudпo defiпiowalпy сzуппіk, kt6rym bylo 
chlopstwo z jego brakiem podmiotowosci і celowej dzialalпosci po
lityczпej, w tym suwereппosci podejmowaпych dzialan, brakiem 
mozliwosci wolпego wyboru і wlasпej warstwy przyw6dczej. 

Program OUN uzпaj<tcy, ze па Wolyпiu istпieje пar6d ukrainski, 
ergo mozliwa jest takze tam rewolucja пarodowa z пacjoпalistami 
па czele, byl zatem daleki od realizmu. Rewolucyjпosc przypisaпo 
chlopstwu, jakkolwiek па calym swiecie przez wieki bylo опо zdol
пe tylko do kr6tkich krwawych wybuch6w, ро czym spoleczenstwo 
wracalo do dawпego porz<tdku. OUN піе mogla пarodowo zrewo
lucjoпizowac "swego" chlopstwa, Ьо піе bylo опо rewolucyjпe, піе 
umialo оЬаІіс wladzy, zaiпstalowac па jej miejsce іппеj, а przy oka
zji zmieпic stosuпk6w wlasпosciowych. Na pocz<ttku 1943 r. па Wo
lyпiu wybuchla піе ouпowska rewolucja, а chlopska guerilla. 

Pomimo to latem 1943 r. OUN па tyle opaпowala cz~sc chlop
stwa, ze па jego bazie mogla powstac Ukrainska Powstancza Armia. 
Wolynskie sily tej formacji піе byly wielkie: okolo 7000-9000 zol
пierzy ( dla роr6wпапіа: 27. dywizja АК па poczcttku 1944 r. liczyla 
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okolo 7000 zolпierzy). О mozliwosci dalszych sukces6w zdecydo
wala піе moc idei lub sHa Ьгопі, а perspektywa і w koncu reforma 
гоІпа zrealizowaпa przez UPA і pod jej ochroп<l: chlopi bezplatпie 
otrzymali па wlasпosc ziemi~ ро obszarпikach, kokhozach, liegeп
schaftach. Zпасzепіе tego aktu trudпo przecenic. Ро raz pierwszy 
w historii Wolyпia jego prawoslawпi mieszkancy sami zmieпili 
struktur~ wlasпosci па korzystп<I dla siebie. W tеп spos6b dow6dz
two UPA przygotowalo si~ do walki піе z przeszlosci<I - RP, lecz 
przyszlosci<I - armi<I ZSRR. 

Tymczasem w ГZCidzie RP па poczCitku 1943 r. paпowalo ргzеkо
папіе, ze ро wojпie wolynsk<I cz~sc panstwa w odr6zпieпiu od Gali
cji uda si~ орапоwас bez wysHku militarпego. Racj~ mialby wtedy, 
gdyby oglosH korzystп<I dla wsi reform~ agrarпCI. gdyby АК ЬгопНа 
піе tylko Polak6w, gdyby w jej skladzie istпialy oddzialy ukrainskie. 
Guerilla zostalaby pozbawioпa podstaw lub tlumilyby і<І jedпostki 
ukrainskie па r6wпi z polskimi. Wtedy OUN піе mialaby perspektyw 
піе tylko па Wolyпiu, ale takze w Galicji, gdzie sukces wolynski wy
musH jej tworzeпie. UPA moglo піе Ьус. W рІапоwапіа strategiczпym 
ГZ<Id zakladal walki о Lw6w і Galicj~. орапоwапіе Wolyпia bez walki, 
а tymczasem Wolyn wybuchl bez ... zastaпowieпia і bez uprzedzeпia. 
Potwierdza to chlopskie podloze wiosпy 1943 г., ale піе pozwala zro
zumiec, dlaczego Wolyn m6gl zaskoczyc піе tyJkg АК. 

OUN, роdоЬпіе jak rzCid. takze staп~la oko w oko z chlopstwem. 
W koпtekscie swych d<izen do uzyskaпia wsparcia rz<idu RP dla 
ukrainskiej idei panstwowej пacjoпalisci drogo zaplacili za chlop
sk<I rabacj~ і chlopskosc UPA. WCitpi~ jedпak, аЬу kierowпictwo OUN 
mialo іппе mozliwosci uzyskaпia podmiotowosci polityczпej. Nie 
moglo uzyskac poparcia іппеj, bardziej zdyscypliпowaпej sHy spo
leczпej - mieszczaп czy robotпik6w. Chlopstwo bylo пajliczпiejsze, 
пajtansze, і przed пikim піе trzeba bylo odpowiadac za jego ofiary. 

"Akcja antypolska" 

Chlopu wolynskiemu OUN піе byla potrzebпa, аЬу m6gl uwazac 
majCitek пieprawoslawпych Іппусh (koloпist6w, rzymskich katoli
k6w, Polak6w) za latwy lup, а ich samych za пieskomplikowaп<l ofia-
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г~. Nie chciat oczekiwac па powstaпie czy przybycie oddzialu UPA, 
poпiewaz mбgl dzialac sam. ОЬіе iпstytucjoпalпe formy wsparcia 
піе byly dla піеgо рог~сzпе: pierwsza Z<}dala zrozumieпia dla swej 
ideologii, dyscypliпa drugiej malo przystawata do chlopskiej "tak
tyki". 

Twierdzeпie о оЬгопіе przez АК Polakбw jako пarodu przed UPA 
ujawпia zatem malo, а ukrywa wiele. ОЬгопа ta byla koпieczпosci<}, 
ale піе tylko pod wplywem wsi, аІе tez polityki rz<}du, ktбry піе zro
bil піс, аЬу пierzymskokatoliccy Іппі chcieli пalezec do panstwa pol
skiego аІЬо rz<}d czy utozsamiaj<}ca si~ z піm і Kosciotem ludпosc 
chciala wesprzec ukrainski proces panstwotwбrczy. ОЬагсzапіе 
odpowiedzialпosci<} tylko OUN і UPA піе daje dobrych wyпikбw po
zпawczych, gdyz, dla рогбwпапіа, w Polsce etпiczпej aпtysemityzm 
піе byl wyl<}czпie postaw<} АК: przeпikal do wojska z kultury, z oto
czeпia, z Delegatury Rz<}du па Kraj itp. 

Wуgпапіе albo efektywпa walka z Polakami па Wolyпiu byla ilu
Zj<}, poпiewaz stata w sprzeczпosci ze struktur<} zaludпieпia. Polskie 
miasto zdolпe byto do wystawieпia wielotysi~czпej armii, zdolпej 
do орапоwапіа wsi. "Edykt ziemski" UPA w sierpпiu 1943 г. wien
czyl zreszt<} wlasпie t~ sytuacj~: па tereпach wiejskich ро wyparciu 
і wymordowaпiu ludzi uwazaпych za Polakбw stabilizowal koпflikt 
па Ііпіі wies-miasto. Przetrwaпie пiektбrych polskich puпktбw 
poza miastem, brak strat w miastach, а w koncu utworzeпie pot~z
пej wielotysi~czпej 27. dywizji АК swiadczy о tym, ze UPA byla sla
ba lub jej celem піе bylo zabijaпie Polakбw. S<}dz~. ze mozпa przeko
nuj<}co twierdzic jedno і drugie. Polski interes polityczпy і poteпcjat 

wojskowy w ogбle nie ucierpial pod naporem chtopstwa і UPA. Na 
Wolyпiu zwyci~stwo odпiбsl rz<}d RP. Ludnosc rzymskokatolicka па 
wsi poпiosla wprawdzie wielkie straty, ale miasto ocalalo, struktury 
polityczпe і wojskowe пadawaly si~ do орапоwапіа sytuacji. 

Cele polityczпe OUN byly szersze, піz wyobrazala to sobie АК 
czy Delegatura Rz<}du па Kraj. Wуgапіапіе ludпosci okreslaпej jako 
polska піе byto jedпym z пісh. ChodzHo bowiem о to, аЬу ludпosc 
ta zmieпHa lojalпosc і zamiast Ьус fuпdameпtem okupacji RP stala 
si~ fuпdameпtem ukrainsko-polskiego sojuszu aпtykomuпistyczпe
go. Paradoksem sytuacyjпym bylo to, iz rz<}d koпtaktowal si~ z OUN 
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і UPA z zupetпie іппеgо powodu: аЬу do konca wojпy przedtuzyc 
staп, kiedy ludпosc rzymskokatolickiej uprawomocпia RP tam, 
gdzie juz w 1918 г. піе miata gwaraпcji przetrwaпia. Panstwo pol
skie zawieraj<Jce obc<J mu wies wotynsk<J okazato si~ dla tej ludпosci 
putapk<J. · 

Nalezy tez zwrбcic uwag~. іе w 1942 г. przestata wywierac swбj 
wptyw ludпosc zydowska. Od dawпa staпowHa опа сzуппіk posred
пicz<Jcy mi~dzy dworem а wsi<J, miastem а wsi<J. Odgrywata го І~ stabi
lizatora, bufora і пigdy піе byta uzbrojoпa. Wies і dwбr dyspoпowaty 

Ьгопі<J oraz паdапуm samemu sobie przyzwoleпiem па jej піеоgга
пісzопе uzycie. Gdy ich zabrakto, dwбr і wies staп~ty oko w oko. 

Dzisiejsze sformutowaпie "akcja aпtypolska" піе jest wi~c tym sa
mym, со w latach 1943-194 7. Jest poj~ciem eseпcjalistyczпym, eli
miпuj<Jcym бwczesп<J materialп<J, sytuacyjп<J oraz iпteraktywп<J ca
tosc. "Akcj~ aпtypolsk<J" koпstytuuje pogl<Jd, ze chodzHo о Polakбw 
jako Polakбw, со jest fuпdameпtalпym bt~dem pozпawczym. Byto
by to mozliwe, jesliby stroпa atakuj<Jca wczesпiej opracowata, upo
wszechпHa і efektywпie zastosowata w praktyce iпstrumeпtarium 
defiпiuj<Jce polskosc bez wzgl~du па okoliczпosci. lпstrumeпtarium 
elimiпacyjпego dotycz<Jcego Polakбw - podobпego па przyktad do 
subtelпych hitlerowskich rozwazan о kryteriach uzпапіа kogos za 
Zyda- пigdy пikt w OUN czy UPA піе opracowat. О postrzegaпiu Po
lakбw jako ofiary zdecydowata піе eseпcja, а sytuacja. 

Chlopski los 

Chtopi wotynscy przegrali, Ьо taka jest пatura powstan chtop
skich. Uzyskali to, со dla takiego powstaпia byto пajistotпiejsze: 
krwaw<J odptat~. uczucie chwilowego zwyci~stwa і паsусепіа. Za
lezпe od rabacyjпego chtopstwa OUN і UPA takze musiaty przegrac. 
Polski system wotynski zachowat паd піmі przewag~. Jakkolwiek 
byto ich kilka razy mпiej, to Polacy і tak przewazali jako wspбlпota 
bazuj<Jca па miastach, od dawпa propanstwowa, z dobrze przyswo
joпymi пawykami і zпajomosci<J mechaпizmбw wtadzy, z wyzszym 
statusem spoteczпym, kapitatem iпtelektualпym і orgaпizacyjпym, 

z utrwaloп<J sieci<J relacji spoteczпo-komuпikacyjпych. 
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Zmiaпy w podporzctdkowaпej im strukturze wsi przyпiosla do
piero UPA jako wojsko, potrzebujctce masy urz~dпikбw podziemпej 
admiпistracji cywilпej pracujctcej па potrzeby partyzaпtбw. Pod tym 
wzgl~dem UPA byla czyппikiem moderпizacji і uпarodowieпia. Uj~

la w karby і zamieпila w trwaly staп to, со wywalczyl chlop: usaпk
cjoпowala w postaci prawa zmiaп~ wlasciciela ziemi. Со utracH 
dwбr czy koloпia, bral chlop. Dwбr і folwark (takze w formie kol
chozu czy liegeпschaftu) byly dla chlopa przeszloscict od zawsze, 
а\е bez prawa do ziemi panstwo budowaпe па Wolyпiu przez UPA 
bytoby dla піеgо abstrakcjct. 

UPA walczyla о panstwo. Ozпaczato to піе tylko walk~ z АК, ale 
і z komuпistami. О і\е w Galicji chodzilo о Ukraincбw, ktбrzy jesz
cze przed І wojпct swiatowct czuli si~ suwereпem jako пагбd і піе 

musieli walczyt о uzпапіе swych praw па drodze samostaпowieпia 
polegajctcego па silowej zmiaпie wlasпosci ziemi і stworzeпiu dlan 
odpowiedпiego prawa, to па Wolyпiu іппа droga chtopstwa do su
wereппosci, jak rezygпacja z rabacji w zamiaп za ziemi~ і wsparcia 
dla UPA, піе istпiala. Wraz ze zmiaпct stosuпkбw wlasпosciowych 
па swojct korzysc \ud wolynski wszedl па drog~ prowadzctcct do sta
пowiska suwereппego podmiotu і staпia si~ polityczпym пarodem, 

armict ktбrego byla UPA. 
Z drugiej stroпy OUN bliskie byly hasta socjalistyczпe і szukata 

ujscia dla swego socjalizmu. Wotyn wydawat si~ odpowiedпict ofia
rct tych рІапбw. Skonczyto si~ jedпak tak, ze w trakcie swej socja
listyczпej wyprawy wolynskiej zorieпtowata si~. ze роwіппа pбjsc 
па пegocjacje z wsict. Kompromis mi~dzy chtopstwem а OUN w po
staci пiezbyt socjalistyczпej reformy rolпej staпowH zalctzek UPA. 
Formacja ta powstala jako wyпik пegocjacji mi~dzy chtopskim 
chaosem а ouпowskim porzctdkiem spoleczпym. Wyпik tych wta
sпie пegocjacji wewп~trzпych - udaпych w оdгбzпіепіu od пieuda
пych пegocjacji·zewп~trzпych z rzctdem- pozwala mбwic о sukce
sie UPA, ktбra stala si~ zworпikiem, а пiekiedy і buforem, mi~dzy 
OUN а wsict. Tak czy iпaczej, przywolywaпie bolszewizmu піе moglo 
miec tam miejsca. Zbrojпy aпtysocjalizm wsi wolynskiej zпakomicie 
przeciwstawial si~ zагбwпо kolektywistyczпo-folwarczпej wielkiej 
wtasпosci ziemskiej RP, jak kolektywistyczпemu kokhozowi ZSRR 
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czy liegenschaftowi ІІІ Rzeszy. Byl swiadectwem elastycznosci spo
lecznej OUN, dzi~ki kt6rej nie doszlo do ounowskiej wersji kolek
tywizmu. Natomiast w АК nikt nawet nie smial pomyslec о takim 
sposobie zab\okowania komunizmu w etnicznej Polsce, kt6ry ро 
wojnie m6gl dac chlopom pansk<J ziemi~. Po\itycy polscy od hrabie
go Franciszka Stadiona nie nauczyli si~ niczego ... 

fak daleko z Wolynia do Galicji? 

W Galicji upowska reforma rolna nie miala miejsca, decydowa
ly bowiem о tym nie ty\ko warunki z 1943 г. Trwala tam Rosja, do 
kt6rej prawie dwa stulecia nalezal Wolyn. Polegalo to na zachowa
niu ladu sprzed 1918 r.: podporz<Jdkowanego chlopstwa, wladczej 
szlachty, Zyd6w ciqg\e szukajqcych swego miejsca wobec sklonno
sci dw6ch pierwszych stron do nieograniczonej przemocy. W Gali
cji dlugie trwanie konstytucyjnych і w miar~ zdemokratyzowanych 
Austro-W~gier uniemozliwialo zniszczenie jej pluralistycznej struk
tury spolecznej. Dzi~ki temu nie ty\ko UPA czy АК, аІе tez komunizm 
musial tu Ьус inny. 

W interesujqcy spos6b dalo о sobie znac trwanie starego ukladu 
spolecznego, w ramach kt6rego szlachta nie posiadala kulturowo 
swego ludu, а lud nie posiadal kulturowo wlasnej szlachty. Teraz 
przybrala to postac wyscigu о e\ity. OUN na bazie ludu tworzyla e\i
t~ akceptowalnq dla ludu, а rzqd naciskal na lud, аЬу zaakceptowal 
elit~ szlacheckq. Stwarzajqc mozliwosc awansu spolecznego, wyscig 
ten wygrala OUN: wraz z utworzeniem UPA na Wolyniu zapoczqtko
wany zostal proces tworzenia wlasnej e\ity. Byla to elita czasu woj
ny, jednak spoleczenstwo dokonywalo samorzutnej strukturyzacji. 
Pod tym wzgl~dem UPA niosla dla wsi modernizacj~ w odr6znieniu 
od konserwatyzmu АК о rodowodzie sprzed І wojny swiatowej. 

Wolynska wa\ka о ziemi~ przybrala bardziej krwawy obr6t niz 
zmagania о wladz~ w Galicji, gdzie zwlekano z uzyciem broni. Walki 
w 1944 г. mialy miejsce, аІе przybraly inny charakter. Zresztq Wo
lyn odegral го\~ faktu dokonanego, а nie wzoru dla Galicji. Gdyby 
rzqd zezwo\Н przed wojnq chociazby na cz~sciow<J realizacj~ pro
gramu UNDO jedynie w Galicji, nie doszloby do wydarzen na Woly-
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niu w 1943 г. Wolyitska wyprawa OUN stanowila bowiem poklosie 
wypierania demokracji z Galicji przez autorytarne rz<}dy RP. 

О rбznicach wiele mбwi<} nazwy: na Wolyniu dzialala Ukraiitska 
Powstaitcza Armia, аІе w Galicji byla to inna і utworzona pбzniej 
formacja - Ukraiitska Samoobrona Ludowa (USL). Zaawansowanie 
і gl~bokosc procesбw militaryzacji spoleczeitstwa uwidacznia wla
snie rбznica mi~dzy "armi<}" а "samoobron<}". То z Wolynia w 1944 г. 
przyszla nazwa niweluj<}ca rбznic~: USL stala si~ UPA. ld<}c dalej, 
w OUN obecne jest slowo "nacjonalisci", аІе w galicyjskiej USL dla 
nacji miejsca nie ma - jest lud. Z Galicji OUN z goloslownymi ha
slami poszla na Wolyn, а wrбcila stamt<}d z UPA. Nalezy jednak pa
mi~tac, ze о іІе na Wolyniu powstala chlopska UPA, о tyle w Galicji 
w lipcu 1944 г. powstala inteligencka Ukrainska Glбwna Rada Wy
zwolencza nakladaj<}ca na UPA ograniczenia і dyscyplin~. 

)ako wst~p do rozwazan о rozmowach politycznych OUN z rz<}
dem dodam, ze Wolyn byl terenem rebelii, а Galicja stwarzala роІе 
do gry dyplomatycznej. Кluczem byl Lwбw. jego posiadanie decydo
walo о randze і wymowie faktбw (nawet tych wolynskich). Decydo
walo miasto, а nie wies, ktбr<} dla miasta poswi~cala kazda ze stron. 

Na Chelmszczyinie 

Cz~sci<} wiejskiego Wolynia byla Chelmszczyzna, gdzie pocz<}
tek przyszlych wydarzen sygnalizowany za Bugiem powstaniem 
w styczniu 1944 г. 27. dywizji АК dal о sobie znac w ten sposбb, 
ze dowбdztwo wydalo rozkaz do ataku przeprowadzonego 10-11 
marca 1944 г. na wsie sklasyfikowane jako wrogie, Ьо ukrainskie. 
Poci<}gn~lo to za sob<} nie mniej jak 1200 ofiar. Marcowy mord АК 
byt zmasowanym і nieograniczonym atakiem na ludnosc cywiln<}. 
Wczesniejsze mordy zast<}pione zostaly niepoliczalnosci<} ograni
czon<J dost~pnymi silami zniszczenia. Dowбdztwo UPA odpowie
dzialo kontratakiem wartym szczegбlnej uwagi. Mial charakter 
strategiczny politycznie, poniewaz jego zadaniem nie byto znisz
czenie АК, lecz cos zupelnie innego. Najbardziej dalekosi~znym po
zytywnym poklosiem zwyci~skiego ataku UPA w dniu 9 kwietnia 
1944 г. przeciw АК pod Posadowem byla mozliwosc pбzniejszego 
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porozumieпia z 21 maja 1945 г. mi~dzy UPA і WiN: gdyby UPA za
chlysп~la si~ zwyci~stwem і ruszyla па polskie wsie, porozumieпie 
to, w tym wsрбІпу atak UPA і WiN Hrubieszбw, піе bylby mozliwy. 
)edпak dowбdztwo UPA піе pozwoШo swym zolпierzom wytworzyc 
staпu, ktбry uпiemozliwHby potem stroпie pтzeciwпej porozumie
пie z dotychczasowym wrogiem. 

Odpowiedz UPA byla demoпstracjct - zgodпie z klasyczпct defiпi
cjct оЬгопу СагІа vоп Clausewitza - wlasпych mozliwosci przeciw
dzialaпia obliczoпct па pozbawieпie przeciwпika ch~ci do dalszego 
ataku і skloпieпie go do rozmбw polityczпych. Z tego powodu atak 
prowadzoпo skrupulatпie, byl koпtrolowaпy і przewidywalпy w za
mierzoпych skutkach. Probierzem рІапбw polityczпych OUN bylo 
to, ze UPA zamiast umocпic si~ па zdobytym tегепіе, wycofala si~ 
zen. ldeпtyczпy charakter гасjопаІпеgо polityczпie паklапіапіа do 
zaprzestaпia walk mi~dzy АК і UPA пosily potem uderzeпia па od
dzialy w Borowпicy czy Wictzowпicy. ОЬа przyпiosly pozytywпy 
skutek w postaci lokalпego porozumieпia. 

Notabeпe historiografia піе wypracowala przekoпujctcej opo
wiesci па temat przyczyп mordu 10-11 marca 1944 г. Wedlug mпіе 
zbrodпia ta staпowi "ukrainski wspбkzyппik" umowy scaleпiowej 
АК z Narodowct Orgaпizacjct Wojskowct w Lubelskiem. Umow~ za
warto 7 marca 1944 г., а mord пastctpH 10-11.marca 1944 г. Wobec 
braku seпsu wojskowego роdоЬпе podloze miala akcja oddzialбw 
UPA і WiN па obiekty rezimu komuпistyczпego w Hrubieszowie 
28 maja 1946 г. Owe sсепу si~gajctce do mrokбw komuпikacji spo
leczпej pokazujct. jak gl~boko si~gal koпflikt, jezeli dowбdztwo 
wskrzeszalo krwawe rytualy legitymizacji sojuszu mi~dzy sHami, 
ktбre піеdаwпо byly wrogami. Ofiara zlozoпa z "tego trzeciego", te
raz juz wspбlпego wroga, byla пarz~dziem radykalпego usuwaпia 
dawпej wrogosci і tworzeпiem bazy dla zaufaпia dla пowych sprzy
mierzencбw. 

)edпak wczesпiej mordy wotynsko-chelmskie паЬгаlу tak wiel
kiej skali, ze Staliп mбgl пarzucic si~ stroпom koпfliktu w гоІі po
kojowego rozjemcy. Gdzie byt w tym czasie rozum polityczпy stroп? 
Czy mozпa bylo temu zapobiec? 
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Przymuszanie do partnerstwa 

W czasie wojпy OUN піеzmіеппіе dчzyla do rozm6w z rzчdem 
RP. Кierowпictwo OUN patrzylo bowiem dalej od polityk6w pol
skich, со wyпikalo z trzezwej осепу ZSRR. Rzeczpospolita trakto
waпa byla jako poteпcjalпy, jakkolwiek trudпy sojuszпik, kt6rego 
polityka tylko tymczasowo uпiemozliwia powstaпie ukladu ukra
insko-polskiego skierowaпego przeciw Moskwie. Rzчd polski do 
konca wojпy bl~dпie осепіаl mozliwosci Staliпa. OUN tego bl~du 
піе popelпila і dlatego od poczчtku 1943 г. zacz~la badac gruпt pod 
eweпtualпy sojusz z panstwem polskim, kt6re wraz ze zblizaпiem 
si~ Armii Czerwoпej przestawalo Ьус okupaпtem Ukraiпy. 

Gl~bokim podlozem zmiaпy OUN w stosuпku піе tylko do RP byl 
jedпak wsponiпiaпy juz zwrot ku demokracji. Nacjoпalisci przewi
dywali, ze Europa Wschodпia zostaпie podporzчdkowaпa ZSRR. Ро 
doswiadczeпiach z lat ЗО., gdy stawiali па faszyzm, оЬеспіе zakla
dali, ze to demokracja пajbardziej zwi~kszy mozliwosci efektyw
пej walki z totalitaryzmem, m.іп. umozliwi powstaпie aпtykomu
пistyczпego bloku uciemi~zoпych пarod6w Europy Wschodпiej 
і Azji. W tym ukladzie odпiesien panstwo polskie - піеоЬсічzопе 

balastem kres6w wschodпich - bylo wazпym ogпiwem, dzi~ki kt6-
remu OUN, walczqc z Moskwq, mogla prowadzic Ukraiп~ do Europy 
Zachodпiej, skqd oczekiwaпo pomocy. Propozycje OUN wychodzily 
z doswiadczen ostatпich lat: panstwo ukrainskie moglo uratowac 
RP przed kl~skч w 1939 г. і jej пast~pstwami. Pozycja пegocjacyjпa 
opierala si~ па faktach dokoпaпych - піе przez UPA, а ІІІ Rzesz~ 

1 ZSRR. Rzчd m6gl dосепіс celowosc ukladaпia si~ z ukrainskimi 
пiepodleglosciowcami: zjedпoczoпa demokratyczпa Ukraiпa stala
by si~ panstwem sojuszпiczym, а za Saпem і Bugiem pozostalaby 
ludпosc polska. Niestety bardziej zwracal оп uwag~ па .,aпtypol
skosC'' OUN піz aпtypolskosc ZSRR. Nie zrobH піс, аЬу powstala 
obywatelska wsp6lпota walki о Rzeczpospolitq. W ramach rzчdo
y,·ej strategii wykorzystaпia wojпy do traпsformacji RP w panstwo 
tedпoпarodowe піе tylko ukrainskich пiepodleglosciowc6w ukazal 
tako fuпkcj~ ІІІ Rzeszy. Niedopuszczeпie do powstaпia partпer
stwa polityczпego jakiejkolwiek formacji polskiej z jakчkolwiek 
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reprezeпtacjct ukrainskct byto celem polityki rzctdu polskiego w cza
sie catej wojпy. 

Koscict пiezgody w rozmowach w latach 1943-1944 byt fakt, ze 
bez Galicji і Wotyпia Delegatura Rzctdu па Kraj і АК піе godzHy si~ па 
sojusz z пiepodleglct Ukraiпct. пatomiast OUN піе uzпawaly, аЬу bez 
Galicji і Wolyпia Ukraiпa mogta zostac sojuszпiczkct RP. Politycy ро 
obydwu stroпach mysleli роdоЬпіе пarodowo і іпtеgгаІпіе: піе ЬуІі 

gotowi utracic cz~sci, аЬу піе utracic calosci. Рогбwпапіе z sHami 
UPA sit ZSRR uzytych do wyrwaпia cz~sci Ukraiпy ze skladu pan
stwa polskiego роwіппо przesctdzac о tym, аЬу kierowпictwo OUN 
осепіtо swe staпowisko jako пierealistyczпe, аІе "realizm" polity
kбw polskich tez піе zadowalat: zadeп z пісh піе policzyt sit Polski 
potrzebпych do utrzymaпia Ukraiпy zachodпiej w ramach RP. 

W tym samym czasie АК przygotowata si~ do ропоwпеgо wtctcze
пia Ukraiпy zachodпiej do RP па drodze przemocy wojskowej, пa
tomiast UPA Ьгопіtа podmiotowosci polityczпej populacji uzпaпej 
za Ukraincбw przed ZSRR, RP і ІІІ Rzeszct. Z sitami zbrojпymi tych 
panstw walczyla jako wrogiem. Nigdy піе zmierzata do polityczпego 
uпicestwieпia RP. Na odciпku polskim jej dziataпiami rzctdzit para
doks polegajctCY па роkопапіu przeciwпika і uratowaпiu go przed 
zпiszczeпiem, аЬу zachowat zdolпosc do dziataпia і w przysztosci 
mбgl stac si~ sojuszпikiem UPA. Napi~cie t.o bylo podstawowym 
mechaпizmem regulujctcym przebieg і skutki koпfliktu UPA z sita
mi rzctdu RP w latach 1943-194 7. Natomiast celem stroпy rzctdowej 
bylo catkowite zпiszczeпie UPA, аЬу wykluczyc mozliwosc mi~dzy
пarodowego zaistпieпia kwestii ukrainskiej (m.іп. w koпtekscie іst
піепіа Ukrainskiej SRR). 

W рогбwпапіu z rolct UPA czyппikiem ргzесепіапуm w kwestii 
polskiej jest OUN Niepodleglosciowcбw-Panstwowcбw (rewolu
cjoпisci, tzw. baпderowcy). W ukrainskim ruchu wyzwolenczym 
istпiala utrzymywaпa z precyzjct і wyczuciem rбwпowaga mi~dzy 
koпtrolct polityczпo-cywilпct паd UPA ze stroпy OUN oraz politycz
пo-wojskowct pozycjct UPA jako sit zbrojпych legitymizujctcych samct 
OUN. Ро lipcu 1944 г., gdy powstata UGRW, w оgбІе skonczyta si~ 
epoka OUN Niepodleglosciowcбw-Panstwowcбw, ktбrej kadry staty 
si~ aparatem admiпistracyjпym ukrainskiego panstwa podziemпe-
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go. Zresztct to wojsko oficjalnie wysun~o ide~ utworzenia UGRW 
і od Іірса 1944 г. realizowalo zadania wojskowe w ramach jej po
lityki. СеІе UGRW nie sprowadzaly si~ do przetrwania do wybuchu 
ІІІ wojny swiatowej і zapoczcttkowania "narodowej" walki wyzwo
lenczej. Ten srodek propagandy juz wykazal SW<t malct przydatnosc, 
dlatego ustctpil pola koncepcji rozpadu ZSRR drogct walk о niepodle
glosc zorganizowanych ruch6w odwolujctcych si~ do praw narod6w 
podbitych przez bolszewik6w. 

W kierunku Rzeczpospolitej Ukrainsko-Polskiej? 

W latach 1943-1944 UPA zwalczala rezimy okupacyjne ZSRR, 
ІІІ Rzeszy czy RP, а w tym samym czasie OUN prowadzila rozmo
wy polityczne о r6znym poziomie zaawansowania і pelnomocnictw 
z organami rzctdu polskiego. Toczyly si~ az do marca 1944 г. Roz
m6w z ІІІ Rzeszct і ZSRR nie brano pod uwag~. ІІІ Rzesz~ ounowcy 
traktowali jako tymczasowct zmiennct. w dalszej perspektywie takze 
ZSRR, аІе RP jak czynnik cictgly і nieusuwalny. 

Tuz ро zakonczeniu 11 wojny swiatowej UGRW, majctc za sobct do
swiadczenia z lat 1943-1944, przyst~powala na terenie powojenne
go panstwa polskiego do rozm6w z nast~pczynict АК- Delegaturct SH 
Zbrojnych. Sytuacja byla inna о tyle, ze rzctd emigracyjny і ta RP, kt6-
rq UGRW uznawala za partnera, utracily tymczasem uznanie alian
tow. Podobne bylo natomiast to, ze podobnie jak w okresie okupacji, 
w podziemiu polskim panowala anarchia, efektywna walka z Sowie
tami byla niemozliwa ze wzgl~du na wielosc organizacji niepodle
glosciowych і dzielctcct ich niech~c do wspбlpracy. Mimo to UGRW, 
~d<tc strukturct propanstwowct. nie rozmawiala z ugrupowaniami 
rozsadzaj<tcymi panstwowosc polskct. Stanowilo to zresztct analogi~ 
postawy OUN w sferze polityki zewn~trznej, kt6ra nie uznawala za 
partner6w ІІІ Rzeszy czy ZSRR. 

Ро stronie niepodleglosciowc6w ukrainskich w pertraktacjach 
z polskimi partnerami realnosci<I owego czasu byl Kraj Zakerzonski, 
poludniowo-wschodnia cz~sc RP, gdzie znalazl odpowiednie warun
kІ do dzialania VI Okr~g Wojenny UPA oraz jego zaplecze w postaci 
s1atki OUN. Misja Kraju Zakerzonskiego od jego utworzenia wiosn<I 
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1945 г. byla jasпa. juz w maju w Polsce w celu пawi<tzaпia wsp6lpra
cy z Delegatur<І SH Zbrojпych zпalazl si~ specjalпy wyslaппik UGRW 
jerzy topatyr'iski "Szejk". U podstaw idei пawi<tzaпia tej wsp6lpra
cy zпajdowaly si~ aпtykomuпizm і demokracja. Ро rozwi<tzaпiu 
DSZ wsp6lprac~ t~ koпtyпuowala jej пast~pczyпi - Stowarzyszeпie 

"Wolпosc і Niezawislosc". 
UPA w koпtekscie DSZ/WiN і komuпist6w w ГZ<tdzie stala przed 

dylematem podobпym do wolyr'iskiego: jej podstawowym zadaпiem 
bylo osi<tgпi~cie porozumieпia z jedп<t sH<! apeluj<ІC<! do оЬгопу iп
teres6w пarodu w waruпkach walki z drug<І. Sztuka ЬаІапsоwапіа 
wymagala bezbl~dпego wyczucia sytuacji przez UGRW і precyzji 
dzialaпia wojska, przes<tdzala bowiem о eweпtualпym sukcesie 
пegocjacji. Rola UPA w Kraju Zakerzor'iskim zatem to "dyplomacja 
z uzyciem sily": wypracowywaпie przestrzeпi do porozumieпia 
w kwestii ukladu z polskim partпerem. 

Ро cofпi~ciu przez par'istwa zachodпie uzпапіа ГZ<tdu emigracyj
пego і uzпaпiu warszawskiego Tymczasowego Rz<tdu jedпosci Naro
dowej formacje aпtykomuпistyczпe- od Armii Krajowej pocz<lwszy, 
przez NIE, Delegatur~ SH Zbrojпych па Kraj, па WiN kor'icz<tc- піе 

umialy odпalezc si~ w sytuacji. Rz<td emigracyjпy піе tylko zrezy
gпowal z prowadzeпia walki zbrojпej z ZSRR, аІе tez піе zaj<tl ja
sпego staпowiska wobec podziemia пiepodle§losciowego. W kor'icu 
kierowпictwo WiN oglosHo si~ jedyпym reprezeпtaпtem walcz<tcej 
Polski. Upodabпialo to jego pozycj~ do tej zajmowaпej w ukrair'i
skim ruchu oporu przez UPA. Decyzje о sojuszu z ukrair'iskim ru
chem пiepodleglosciowym, podj~te w maju 1945 г. па poziomie kie
rowпictwa Okr~gu Lubelskiego DSZ, staпowHy ostatпi akt mozliwej 
jeszcze polityki aktywпej, pr6b~ porzuceпia trwaпia w oporze bez 
widoczпej perspektywy zmiaпy wlasпej sytuacji па lepSZ<І 

Mi~dzyпarodowa sytuacja polityczпa UGRW і UPA w polowie 
1945 г. takze byla tragiczпa. Obaj polityczпi przegraпi podj~li si~ 
rozm6w w sytuacji, gdy Staliп wyzпaczyl па Bugu gгапісе marioпet
kowej Ukrair'iskiej SRR і Rzeczpospolitej Polskiej. Stroпy w sferze 
reali6w utracily wi~c prawie wszystko, аІе przyszlosc pozostawala 
otwarta. Czy tylko dlatego stroпy w czasie spotkaпia па Zarach mi~
dzy Lublir'icem Nowym а Rud<t R6zaпieck<t21 maja 1945 г. zaofero-
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waty sobie аі. tak wiele? Niepodlegtosciowcy ukrainscy przybyli ze 
staпowiskiem, ktбre wyrai.at opublikowaпy wkrбtce potem traktat 
polityczпy zast~pcy przywбdcy polityczпego Kraju Zakerzonskiego 
Wasyla Hatasy Stosunki polsko-ukrairiskie. Gtбwпym jego puпktem 
byto stwierdzeпie, і.е moi.liwy jest sojusz panstwowy Ukraiпy і Pol
ski, zdolпy zagwaraпtowac пiepodlegtosc Polsce і Ukraiпie w ich 
оЬеспусh graпicach. 

Halasa pozostawH bez rozstrzygпi~cia kwesti~ typu zwictzku po
lityczпego, jaki miatby lctczyc оЬа panstwa. Z dokumeпtбw porozu
mieпia majowego, zezпan і wspomпien пegocjatora ze stroпy DSZ 
Магіапа Got~biewskiego wyпika, і.е dla піеgо polityczпct wartoscict 
пadrz~dпct byto powstaпie federacji polsko-ukrainskiej. Z takct pro
pozycjct - zarysowaпct tu bardzo ogбlпikowo - wystctpili przedsta
wiciele UGRW. і byta to propozycja па miar~ tysictclecia. Wienczyta 
і udowadпiata, і.е z polskimi elitami panstwowymi OUN і UGRW 
w latach 1943-194 7 graty о пajwyzszct stawk~. Rozmowy mi~dzy 
DSZ а UGRW і UPA z maja 1945 г. oraz pбzпiejsze odzwierciedlaty 
to. со роwіппо byto пastctpic паjрбzпіеj w 1943 г., ale піе пastctpi
to z powodu przywictzaпia rzctdu RP do przemocy jako iпstrumeпtu 
polityki. 

Wielka idea wspбlпoty panstwowej Ukraincбw і Polakбw do 
konca піе opuszczata dowбdcy sH zbrojпych Kraju Zakerzonskiego 
Miroslawa Oпyszkewicza "Oresta". МбwН о піеj w сеІі wi~zieппej 
Магіапоwі Got~biewskiemu. Wychowaпi dzis па propagaпdzie пa
CJoпalistyczпej ро obu stroпach gгапісу, jestesmy bezradпi wobec 
stwierdzeпia, і.е starcie z RP о wolпosc Ukraiпy пigdy піе przesto
пito kierowпictwu OUN і UGRW swego seпsu пajgt~bszego: walka 
toczy si~ о sojusz, а піе zпiszczeпie. 

Bogdan Huk 
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Ksi<Jzka zawiera 58 dokumeпtбw wytworzoпych przez гоzпе 
struktury ukrainskiego podziemia пiepodleglosciowego і огgа

пу Rzeczypospolitej Polskiej, 1 wytworzoпy przez NKWD ZSRR, 
15 rozmбw wspomпieпiowych redaktora wydaпia Bogdaпa Huka 
z uczestпikami wydarzen z lat 1945-194 7 і 1 wspomпieпie autor
skie, а takze fotografie і kopie dokumeпtбw. Dokumeпty publiko
waпe S<J zgodпie z kryterium kolejпosci chroпologiczпej. Wyj<}tkiem 
SCj fragmeпty traktatu Wasyla Halasy ("Zепопа Sawczeпki") Stosun
ki ukrainsko po/skie, ktбry ukazal si~ w 1946 г., jedпak powstawal 
w 1945 г. і ze wzgl~du па swoj<J tresc zostal umieszczoпy па samym 
pOCZ<}tku. 

Dokumeпty ukrainskie і rozmowy, przeprowadzoпe pierwotпie 
w j~zyku ukrainskim, publikowaпe S<J w tlumaczeпiu па j~zyk pol
ski. Przekladu bez mala wszystkich dokumeпtбw dokoпala Аппа 
Jurczyszyп, rozmбw, sprawozdaпia Miroslawa Oпyszkewicza "Ore
sta" і sprawozdaпia NKWD- redaktor ksi<Jzki. 

W огуgіпаІпусh dokumeпtach polskich uwspбkzesпioпo pisow
пi~ і usuпi~to literбwki. Kazda іпgегепсjа w tekst огуgіпаІпу оzпа
сzопо пawiasem kwadratowym і opatrzoпo wyjasпieпiem. W pro
tokolach przesluchan pomiпi~to formuly koncowe typu "па tym 
przesluchaпie zakonczoпo" itp., со za kazdym razem zazпaczoпo 
wielokropkiєm w пawiasie kwadratowym. 
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Pisowпia пazwisk ukrainskich odpowiada zasadom ich pol
szczeпia zawartym w Slowniku ortograficznym jE;zyka po/skiego 
z 1986 г. pod redakcjq prof. Mieczyslawa Szymczaka; korzystaпo 
tez z iпformacji ze stroпy iпterпetowej sjp.pwn.pl. Wi~kszosc іmіоп 
ukrainskich posiada polskie odpowiedпiki, со wykorzystaпo w реl
пі opr6cz zakorzeпioпych w polszczyzпie іmіоп Іwап і Wasyl. lmi~ 
Semeп oddawaпe jest we wszystkich przypadkach jako Szymoп 
z wyjqtkiem пazwiska Petlura. Kryptoпim "Wowky" przetlumaczo
пo jako "Wilki", "tewada" і "tymaп" jako "Lewada" і "Limaп". W iп
deksie osobowym okresleпie "zolпierz UPA'' stosowaпo, gdy піе dys
poпowaпo іппуmі daпymi, przy czym poj~cie to ozпacza r6wпiez 
"czloпka boj6wki SB" czy іппусh formacji. Takie і іппе okresleпia 

dodatkowe оЬеспе Sq w przypadku пazwisk bez іmіоп lub pseudo
пim6w bez пazwisk. 

lпformacje о zr6dlach fotografii і kopii dokumeпt6w zamieszczo
пo па koncu ksiqzki w osobпym spisie. 

W wydaпiu wykorzystaпo wspomпieпia zolпierzy UPA і czloп

k6w ukrainskiego podziemia пiepodleglosciowego z Rzeczypospoli
tej Polskiej przechowywaпe w СепtгаІпуm Panstwowym Archiwum 
Zagraпiczпej Ukraiпistyki w Кijowie: zesp6l 52 (Zjedпoczeпie Ukra
inc6w "Zakerzoпie" w Kaпadzie), iпweпtarz 1, audiokolekcja Bog
daпa Huka). 

Podzi~kowania 

Stowarzyszeпie Ukrainskie Dziedzictwo і redaktor ksiqzki Bog
daп Huk dzi~kujq Рапі Аппіе jurczyszyп za пiezwykle profesjoпalпy 
przeklad па j~zyk polski sprawozdaпia z rozm6w ukrainsko-pol
skich і raport6w z ataku па Hrubiesz6w. Za pomoc merytoryczпq 
і uwagi do artykulu wst~pпego wyrazamy wdzi~czпosc Miroslawo
wi \waпkowi, Wolodymyrowi Morozowi і jaroslawowi Syrпykowi. 
Rodziпie Staпislawa Ksictzka dzi~kujemy za kopie і pozwoleпie па 

opublikowaпie fotografii z rozm6w w Rudzie R6zaпieckiej, а Mariu
szowi Zajqczkowskiemu za skoпtaktowaпie z піq. lgorowi Halagi
dzie jestesmy wdzi~czпi za zgod~ па opublikowaпie kopii fotografii 
z jego ksiqzki Prowokacja «Zenona)), АІіпіе Bacic-Saliszewskiej za 
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pomoc w uzyskaniu fotografii zabitych zolnierzy UPA і czlonk6w 
SB OUN. Wojciechowi Hanusowi z Oddzialowego Archiwum IPN 
w Rzeszowie dzi~kujemy za fachowosc і stale wsparcie w dociera
niu do dokument6w. Rozmow~ z Michalem Migusem przeprowadzH 
і nagral Miroslaw lwanyk. Dzi~kujemy mu za jej udost~pnienie. 

Stowarzyszenie Ukrainskie Dziedzictwo 



Wykaz skrбtбw 

ACz- Arrnia Czerwona 
AIPN - Archiwurn lnstytutu Parni~ci Narodowej 
АК - Arrnia Krajowa 
Ь - bolszewicki 

b.d. - brak daty 
ВКР- bolszewicka kornisja przesiedleniowa 
Ь.р. - brak paginacji 

BSB - ( ukr.) boj6wka Sluzby Bezpieczenstwa 

BU - Biuro Udost~pnien 
CAW- Centralne Archiwurn Wojskowe 

ChD- Chrzescijanska Dernokracja 
CPAZU- (ukr.) Centralne Panstwowe Archiwurn Zagranicznej Ukrainistyki 

CSR- (ukr.) Czechoslowacka Republika 
DSZ- Delegatura SH Zbrojnych na Kraj 

gen. - general 
godz. - godzina 
IKW- (skr6t niewyjasniony) 

IPN- lnstytut Parni~ci Narodowej 
k.- karta · 

kal. - kaliber 

КВК - karabinek 

КВР- Kornenda Bezpieczenstwa Publicznego 
KBW- Korpus Bezpieczenstwa Wewn~trznego 

КС - Kornitet Centralny 
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KG - Komenda Glбwna 
KGB - Komitet Bezpieczenstwa Panstwa 
km - kilometr 
КО- (ukr.) Komenda Odcinka 
КРМО- Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej 
kpt. - kapitan 
KPZU- (ukr.) Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 
KW- Komenda Wywiadu 
KWMO - Komenda Wojewбdzka Milicji Obywatelskiej 
LMG -\ekki karabin maszynowy 
Lu- Lublin 
МВР- Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego 
mm - milimetr 
МО - Milicja Obywatelska 
m.p. - miejsce postoju 
NBSB- (ukr.) nadrejonowa bojбwka Sluzby Bezpieczenstwa 
NKWD- (ros.) Komisariat Ludowy Spraw Wewnc~trznych 
NN- nazwisko nieznane 
NOW - Narodowa Organizacja Wojskowa 
nr- numer 
NZW- Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 
NSZ- Narodowe SHy Zbrojne 
0\- 0\sztyn 
OUN - Organizacja Ukrainskich Nacjonalistбw 
ОТ - Odcinek Taktyczny 

OZ - Oddzialy Zagraniczne 
OW - Okr~g Wojskowy, Okr~g Wojenny 
PJPC - (ang.) Peter J. Potichnyj Collection of lnsurgency and Counter-ln-

surgency in Ukraine 
plk- pulkownik 
рог. - porucznik 
pow. - powiat 
PPR- Polska Partia Robotnicza 
PPS - Polska Partia Socjalistyczna 
PPSz- pistolet pulemiot Szpagina 
ps.- pseudonim 
PTR- (ros.) karabin przeciwpancerny 

PUBP- Powiatowy UrzCІd Bezpieczenstwa Publicznego 
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PZ - Przedstawicielstwo Zagraniczne 
PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
г.- rok 
red. - redaktor 
RKM - r~czny karabin maszynowy 
гоs. - rosyjski 
RP - Rzeczpospolita Polska 
Rz- Rzesz6w 
s..- strona 
SB - Slu:iba Bezpieczenstwa 
SRR- Socjalistyczna Republika Radziecka 
t- tom 

ТRІN - Tymczasowy Rzctd Jednosci Narodowej 
tys..- tysictc 
UAG- Ukrainska Armia Galicyjska 
UB- Urzctd Bezpieczenstwa 
UBP- Uщd Bezpieczenstwa Publicznego 
UDK- (ukr.) Ukrainski Komitet Pomocy 
UGRW- Ukrainska Glбwna Rada Wyzwolencza 
UHWR- (ukr.) Ukrainska Gl6wna Rada Wyzwolencza 

UКС- Ukrainski Komitet Centralny 
UKP- Ukrainski Komitet Pomocy 
ukr. - ukrainski 

XLI 

UNDO- (ukr.) Ukrainskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne 
UNRRA - (ang.) Administracja Narod6w Zjednoczonych ds. Pomocy Za-

doStuczynienia 
UPA - Ukrainska Powstancza Armia 
UPRD- Ukrainska Partia Rewolucyjno-Demokratyczna 
.,._- urodzony(-a) 

URL- Ukrainska Republika Ludowa 
USA- (ang.) Stany Zjednoczone Ameryki 
USt- Ukrainska Samoobrona Ludowa 

USRR - Ukrainska Socjalistyczna Republika Radziecka 
UWO- Ukrainska Organizacja Wojskowa 
UZВ- (skr6t niewyjasniony) 
w.н- Wolnosc і Niezawislosc 
wt. - wlasciwie 
WOJ. - wojew6dztwo 
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WOP- Wojska Ochrony Pogranicza 
WP - Wojsko Polskie 
WUBP- Wojewбdzki Urz<Jd Bezpieczenstwa Publicznego 
WW - Wojska Wewn~trzne 
ZMW - Zwi<Jzek MJodziezy Wiejskiej 
ZSRR- Zwi<Jzek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
ZURL- Zachodnioukrainska Republika Ludowa 
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Rozmowy (l) rf 



Sensem UPA 
Ьу!о porozumienie 

z Polakami 

Rozmowa* 
z Eugeniuszem 

Sztender~ 

Eugeniusz Sztendera, 2016 r. 

rosz~ opowiedziec о pana pochodzeniu і latach dziecinstwa. 
' а wies rodzinna, Wolica Baryfowa 1, byfa ostatniq wsiq galicyjskq 

przed granicq z Wofyniem, gdzie jej odpowiednikiem byfy Buzany. 
zatem "sytuacje graniczne"2 znafem od dziecka ... 

оІіса lezafa ze 20 kilometrбw od Beresteczka, znanego z tra
~· kozackich і znakomitych rzemieslnikбw. B~dqc chfopakiem, 
zc. nastuchafem si~ opowiadan dawnych zofnierzy armii au
·ackiej, ktбrzy walczyli w czasie І wojny swiatowej na Ukrainie, 
Jasciwie to jC} okupowali. Zza malenkiej rzeki granicznej, ktб
,ta Sudotбwka, mogfem sfyszec inne opowiadania о tej samej 

Zapi u rozmowy dokonano w latach 2015-2017. 
'olica Barytowa - wies w rejonie Radziechбw w obwodzie lwowskim 

iny. \V 1939 r. liczyta 730 mieszkanc6w, w tym 660 Ukrainc6w, 15 Pola-
• О ukrainskoj~zycznych rzymskich katolikбw, 15 Zydбw. 

~ uacje graniczne ... , tu: swobodne nawiqzanie do poj~cia wprowadzo
do filozofii egzystencjalnej przez mysliciela niemieckiego Karla jaspersa 
-1969) lub tytutu esej u ukrainskiego krytyka literackiego )erzego taw
•· ( 1905-1987) Literatura sytuacji granicznej. 
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wojпie. Rбzпісе w podejsciu mogly Ьус tak zпасzпе, jak mi~dzy 
пaszym maszyngwer, а wolynskim pulomiot. То byly moje pierw
sze cwiczeпia па temat tego, jak гбzпа moze Ьус пajpierw polityka, 
а potem historia. 

Мбj dziadek Ша, czyli Eliasz, byl wielkim ps~czelarzem. Nalezal 
do swiadomych wiesпiakбw, ktбrzy jeszcze za austriackich czasбw 
zakladali czytelпie "Proswity" 1 czy spбldzielпie. Od піеgо dowie
dzialem si~ о panskim majCІtku, о sporze mi~dzy рапеm а wiesпia
kami, ktбry musiala rozstrzygac az kапсеІагіа cesarska we Wiedпiu. 
І о tym, ze рап w koncu sprzedal majCІtek Zydowi і wyпiбsl si~ ze 
wsi. Za Austrii Ша byl wбjtem, prowadzH kапсеІагі<І gromadzkCІ, аІе 
jak пastala Polska, schowal jСІ za роdwбjпСІ sсіаПСІ swego wielkiego 
domu. Odkrylem jСІ dopiero w swoich czasach gimпazjalпych. Zatem 
z kryjбwkami tez mialem do сzупіепіа juz w mlodosci. 

Со wiadomo о pochodzenia nazwiska Sztendera? 
Nic піе wiadomo. jedпo bylo реwпе: пazwisko bylo stare і tutejsze. 
Dziadek mбwH, ze Szteпdera to stary гбd, chyba kozacki, аІе za mo
jej pami~ci Szteпderowie zпakomicie wyprawiali skбry і sprzeda
wali je w Beresteczku. Na tamtejszym jarmarku mozпa bylo kupic 
zпakomite buty і kozuchy. 

Dziadek podr6zowal kiedys do Rzymu і do Ziemi Swi~tej. Z )ero
zolimy przywiбzl kielich z wygrawerowaпym па піm rokiem "1905" 
lub "1906", ktбry podarowal do miejscowej cerkwi. Ша byl takze pa
triot<І. Ро przyjsciu Sowietбw w 1939 г. zacz~to w Wolicy Barylowej 
tworzyc kokhoz. Dziadek udal si~ па zebraпie zwolaпe w celu za
ch~ceпia chlopбw do tego, аЬу dobrowolпie stali si~ kokhozпikami. 
Goscie z rejoпu chcieli, аЬу kokhozowi паdас imi~ Nikity Chrusz
czowa4. Tymczasem m6j dziadek glosпo zapytal, czy my піе mamy 
swoich bohaterбw і zapropoпowal imi~ ... Mazepy5

• WymieпH tez 

І .. Proswita" - ukrainskie towarzystwo oswiatowe zalozone w 1868 г. we 
Lwowie. 

~ Mykita Chruszczow (1894-1971)- polityk radziecki, w latach 1939-
1947 І sekretarz КС WKP(b) Ukrainskiej SRR. 

5 Iwan Mazepa (1639-1709) - przyw6dca Hetmanskiej Ukrainy w Iatach 
1687-1709. 
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Pierwsze zdj~cie Eugeniusza 
Sztendery (ma 17 lat, stoi ро 

prawej stronie), obok niego stoi 
Piotr Witiuk (pбiniej "Wolodymyr" 

referent propagandy obwodu 
OUN Lwбw), siedzi NN 

5 

ch hetmaпбw, а chlopi zgodzili si~, ze kazdy hetmaп ukrainski 
ze staпqc па czele "post~pu" Sowietбw. 
Теп post~p wymagal ofiar: пalezalo zпalezc kulakбw і rozkula

Іes. "Idealпym" kaпdydatem okazal si~ zydowski wlasciciel 
nego panskiego majqtku Ekier wraz ze swym bratem, а takze 
'pczuk, ktбry wrбcH z Ameryki і mial troch~ morgбw pola oraz 
ге zabudowaпia gospodarcze. Ekierбw wladza sowiecka zdq

ryslac па Sybir, а Pylypczuka juz піе. Zapami~talem rozmow~ 
·m, gdy przyjechalem ze Lwowa ze szkoly. Pylypczuk powiedzial 

•• ze mбj ojciec byl oficerem, а wi~c реwпіе і ja піm b~d~, ale 
armii ukrainskiej, ktбra zostaпie utworzoпa ро tym, jak skon

" ·е okupacja sowiecka. 

czuk wspomnial о panskim ojcu ... 

to, Adam, urodzH si~ w 1889 r., byl podoficerem Ukrainskiej 
ti Halickiej6. Walczyl па Podolu, gdzie zapozпal si~ z mojq przy-

iri ka Armia Halicka - nazwa sH zbrojnych Zachodnioukrainskiej Re
Ludowej w latach 1918- 1919. 
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szlct mamCJ. Znalazl si~ w obozie jenc6w wojennych, а ро powrocie 
do Wolicy Barylowej nie przystal na pr6by ozenienia go we wsi 
і pojechal do powiatu trembowelskiego, skctd przywi6zl sobie zon~. 
Dla mieszkanc6w mojej wsi gorszctcym bylo to, ze przyjechala опа 
z walizkct. bez krowy czy pierzyny, chociaz byla wiesniaczkct. ВаЬсіа 
Nastia tez miala pretensje, ze nic ze sobct nie przywiozla. 

)eden z miejscowych szlachcic6w polskich dowiedzial si~. ze m6j 
ojciec byl podoficerem w UAG і oskarzyJ go о szkody wyrzctdzone 
przez naszych zolnierzy. Polska policja zaaresztowala ojca. Dziadek 
sprzedaJ 2 morgi pola і spJacH szkody, jednak ojciec wr6cH z aresztu 
tak pobity, ze wkr6tce zmarJ. То byJ 1929 r., mialem 5 lat, gdy zosta
lismy sierotami m6j starszy brat, ja і m6j brat, kt6ry urodzH si~ ро 
smierci taty. Nie bylo komu zajctc si~ gospodarstwem, Ьо dziadek 
mial chorct nog~. 

Mojct nauk~ finansowala siostra mojej mamy Maria, Ьо praco
wala na posadzie panstwowej jako nauczycielka. А mialem isc na 
.,pana", ksictdz z sctsiedniej wsi, ojciec 7 c6rek, trzymaJ jednct z nich 
dla mnie. W 1939 r. mialem isc do 11 klasy gimnazjum we Lwowie, 
jednak przyszli Sowieci і przez rok chodzHem do szkoly sredniej 
w Radziechowie. Od 1941 r., za N iemc6w, 2 Iata ucz~szczalem do 
gimnazjum w Sokalu. 

Kolezenskie spotkanie 
uczni6w gimnazjum w Sokalu. 
Eugeniusz Sztendera pierwszy 
zlewej 
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·оу,'іе і nauczyciele gimnazjum w Sokalu 

ге owat si~ pan juz politykct? 

owatem si~ nict wczesniej, Ьо moja rodzina byta polityczna. 
~~ .. """ przed wojnq РоІасу zaaresztowali mojego brata Dymitra za 

. Potem wptyn~to to na mojq pozytywnq opini~ w podziemiu. 
ет gazety, histori~ Ukrainy Michata Hruszewskiego7

• То byty 
enty polityki, а nie takie sobie niewinne sprawy. Bolalo mnie, 
tyszalem opowiadanie miejscowego chtopa о tym, jak dostal 

u triackiego zotnierza "ро mordzie". 

dlatego wstctpit pan do OUN? 

1е nauki prywatnej w Radziechowie koledzy wciqgn~li mnie do 
zieiowki OUN- tak zwanego Junactwa. Poznatem "Dekalog"8

, аІе 

achat Hruszewski (1866- 1934)- historyk ukrainski, autor m.in. 10-to
. lstonji Ukrajiny-Rusy (1898- 1937). 

Dekalog OUN lub Dekalog Ukrainskiego Nacjonalisty - zbiбr 10 zasad 
~;ulu.ї<~cych swiatopoglqd і post~powanie czlonka OUN. Pierwotnie funkcjo-

tako opublikowana w 1929 r. broszura propagandowa Stefana tenkaw-
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czloпkiem OUN пigdy піе zostalem, Ьо jako juпak poszedlem do lasu 
і uwazalem si~ za zolпierza UPA. Ро роЬусіе brata w areszcie і jego 
wyjsciu z wi~zieпia пawet tеп, posredпi przeciez, koпtakt z Orga
пizacj<} si~ urwal. W kryj6wce brata zapozпalem si~ z materialami 
OUN, m.іп. 44 zasadami ukrainskiego пacjoпa\isty. 

Wybuchla wojпa, widzialem, jak furmaпkami jad<} па Кij6w паsі 
chlopcy z grup marszowych". W 1943 г. zapisalem si~ jako ochotпik 
do dywizji "Halyczyпa" 10, аІе juпactwo OUN zorgaпizowalo w tym 
czasie, zapewпe піе przez przypadek, szkoleпie dla gimпazjali
st6w w lasach па poludпie od Sokala. Trwalo dwa tygodпie. )еdпі 
uczestпicy szkoleпia poszli do dywizji, іппі do lasu. Zapozпalem si~ 
wtedy z "Much<}", p6zпiejsz<} Slaw<} Stecko11

• Dala mi haslo do koп
taktu z OUN. Uwazala, ze роwіпіепеm przejsc do podziemia і zaj<}c 
si~ propagaпd<} przeciw dywizji "Halyczyпa". Na koпtakt пikt піе 
przychodzH, wi~c udalem si~ па Wolyn, przekroczylem gгапіс~ 
і zпalazlem si~ w ... obozie szkoleпiowym UPA, а піе we Lwowie. Ko
meпdaпtem і szkoleпiowcem byl pochodz<}cy z Galicji oficer policji. 
Dowiedziawszy si~, ze jestem ро gimпazjum, wzi<}l mпіе jako swego 
asysteпta, а w zamiaп пauczyl chwyt6w walki wr~cz. 

Ро ukonczeпiu szkoleпia bylem juz zolпierzem sotпi UPA pod 
dow6dztwem "Wyszпi", bylego lejtпaпta sowieckiego. Zostalem wy
slaпy do szkoly oficerskiej UPA, аІе zblizal si~ froпt і szkol~ ргzе

піеsіопо do Wlodzimierza Wolynskiego. Spotkalem si~ wtedy z do
w6dc<} Mikolajem Swystuпem "Woroпym" 12 z Radziechowskiego, 

ч grupy marszowe - zorganizowane grupy czlonk6w OUN, kt6re ро ataku 
ІІІ Rzeszy na ZSRR pod<t'ialy za wojskami niemieckimi w celu tworzenia -
wbrew polityce hitlerowc6w - panstwowosci ukrainskiej. 

10 Dywizja .. Galizien"- niemiecka 14. Waffen-Grenadier-Division utworzo
na w 1943 г. na Ukrainie zachodniej na podstawie poboru ochotniczego. Skta
data si~ z zotnierzy narodowosci ukrainskiej dowodzonych przez Niemc6w. 

11 jarostawa Stecko (1920-2003; przed zam<t'ip6jsciem Hanna Muzyka)
ukrainska polityczka, czlonkini OUN od 1938 г., aresztowana przez Gestapo 
w 1943 г. we Lwowie. 

12 Mikotaj Swystun .,Worony" (1912-1944)- oficer UPA, w 1943 г. dowo
dzH batalionem w sktadzie grupy UPA .. Bohun" na Wolyniu. 
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· гу zпat mojego brata. Swystuп stuzyt w batalioпie "Nachtigall"13 

Biatorusi, walczyt z partyzaпtkq sowieckq w okolicach Kamienia 
yrskiego. Ро przejsciu do UPA otrzymat rozkaz zorganizowania 

rепіа w Galicji. Рбkі со miat ze 20 оsбЬ. Szybko пawiqzata si~ mi~
} паті przyjazn, razem plaпowalismy tworzeпie kurenia, со sta

·Ho dla mпіе powazпe doswiadczeпie orgaпizacyjne. Nic z ku
ia піе wyszto, Ьо dowбdztwo skierowato "Woroпego" па Wotyn 
inпych zadan, potem m.іп. dowodzH w bitwie z Armiq Czerwoпq 

Hurbami 14
, wyprowadzajqc sity UPA z okrctzeпia. 

Zostatem mіапоwапу powiatowym szkoleniowcem junakбw 
dziechowskiem. Razem z kursaпtami przeszedlem do Gali
rzybyl dowбdca szkoty oficerskiej. Zorgaпizowatem powazne 
enie wojskowe dla ponad 20 оsбЬ. Pomocni byli podoficero-

ze szkoty oficerskiej pochodzqcy z Ukrainy пaddпieprzanskiej. 
о tylko 2 tygodпie, ale па przyklad taki Касо (przeszedt pбi
stroп~ Sowietбw), Osetyпiec, tak dobrze wyktadat о Ьrопі, 

czas okazat si~ wystarczajqcy. Duzo si~ nauczylem od піеgо 
h doswiadczoпych szkoleпiowcбw. 

alem rozkaz zebrac z Sokalskiego, Radziechowskiego, 
іс Kamioпki StrumHowej і Rawy Ruskiej rбznych kursaпtбw 
czot~ radziechowskq zaprowadzic ich w Karpaty па szkoleпie 

....."i!'fnt>cerskie. Dowбdcq sotni zostat "Nedoluhy"15, "Szty\"16
- pierw

czoto\vym, pбzniej dowбdcq. Bylismyw Rozdzatowie. Niedale-
za"~\"<~terowali partyzaпci sowieccy. Dlaczego Ьу ich піе zaatako

Czota .,Sztyla" wybrata si~ w las па Sowietбw. Dolctczytem і ja. 
r-... -• .,.....",lїmy z піmі koпtakt ogniowy, ale ро stronie Sowietбw tak 

tigall"- kryptonim batalionu niemieckiego ztozonego w znacznej 
.,_.."f7P z Ukraiftcбw, wchodzqcego w sktad jednostki specjalnej "Branden-

0 dporzqdkowa nej Abwehrze. 
niach 21-25 kwietnia 1944 r. na Wotyniu koto uroczyska Hurby od

(ok. 5 tys.) stoczyty Ьбj z wojskami NКWD (ok. ЗО tys. ). 
Roszko "Nedotuhy" - dowбdca kompanii "Perebyjnis" na terenie 

~'""'-''- Taktycznego 11 Okr~gu Wojennego UPA-Zachбd . Potem zmienit 
P!SI~:OOi"m а ,Szumski". 

ruusz tobaj "Sztyl" - dowбdca І plutonu w kompanii ,.Perebyjnis': 
la:~!tUe do\\·бdca kompanii ,.Koczownicy" na terenie 12. ОТ 11 OW UPA-Za-
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zagrzmialo, ze zorieпtowalismy si~ od razu: to zgrupowaпie, а піе 
ЬуІе jaki oddzial. Zacz~lismy odwr6t. Z pomoc<j szedl "Nedoluhy", 
аІе ро drodze si~ rozmiп~lismy. Na szcz~scie іппе oddzialy UPA, sta
cjoпuj<jce w poblizu, tez uderzyly па wroga і tеп w poplochu opuscH 
пasz tегеп, porzucaj<jc sw6j tabor kоппу. Z p.odziwem patrzylismy 
па wielkie kопіе belgijskie zaprz~zoпe do woz6w. 

W koncu uswiadomHem sobie, ze піе mam walczyc, а prowadzic 
kursaпt6w w Karpaty. Wzi<jlem swoj<j czot~ і doszlismy do Chlew
czaп паd Bugiem. Tam pozпalem "Hromowego"17

, аІе w пiezbyt 
przyjemпej sytuacji, Ьо musialem zglosic si~ do raportu. А to dlate
go, ze m6j oddzial w strefie przyfroпtowej wypr6bowywal kагаЬіп 
maszyпowy. W Chlewczaпach zпajdowalo si~ wtedy duzo пaszych 
oddzial6w. Przybyla m.іп. czota, kt6ra ostala si~ ро sotпi "Огlа" 1 н, 

kt6ry zacz<jl wsp6lprac~ z Niemcami. Kt6rys z jego dow6dc6w zo
stal zatrzymaпy przez Niemc6w і zwоІпіопу. Sprawa si~ rozпiosla 
і prawie bez S<jdu "Orel" zostal ukaraпy. Sotпie zebraly si~ па zbi6r
k~. jedeп z dow6dc6w podszedl do "Orla", powiedzial, ze za wspбl
prac~ z Niemcami zostal skazaпy па kar~ smierci. І zabH go strzalem 
z pistoletu. jego zolпierze przezyli trudпy momeпt, Ьо uwazali go za 
dobrego dow6dc~. Oddzial tеп zostal rozformowaпy і podzieloпy па 
czoty. jedпa z пісh przybyla teraz do паs, do Chlewczaп. 

Spod tej wsi moja czota szkoleпiowa pod<jzala w kieruпku Prze
mysla. Wiedzielismy, ze wojska пiemieckie id~ па Lasy jaпowskie 
gromic Armi~ Krajow<j, kt6ra szykowala si~ do wуkопапіа рІапu 
"Burza": uderzyc па Lw6w lub wzmocпic АК па Wolyпiu, пiszcz<jc 
ро drodze ukrainsk<t Hrubieszowszczyzп~. Z tego powodu poпiesli
smy w Hrubieszowskiem duze straty w ludпosci cywilпej, mi~dzy 
Bugiem а Saпem powstal froпt ukrainsko-polski. Ро drodze weszli
smy do wsi pod lasem. W tym samym czasie zjawH si~ w піеj Ьаtа
Ііоп Kozak6w donskich і Kalmuk6w. Ludzie pochowali пasz<j bron, 

17 Piotr tahoda .. Hromowy" - dow6dca kompanii w Grupie UPA .. Bug" na 
terenie 14. ОТ . .Asfalt" w latach 1944-1945, w 1946 г. kr6tko dow6dca kompa
nii .. Wilki"-1, nast~pnie szef sztabu 28. ОТ .. Bastion". 

Ін Mikolaj Olijnik ,.Orel"- dow6dca kompanii UPA, za kontakty z wojskiem 
niemieckim skazany przez S<jd polowy na kar~ smierci, rozstrzelany 14 kwiet
nia 1944 г. 
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owy dal rozkaz odejscia do lasu. Nie тіаl broni, ale oswiadczyl 
· роtет, іе byl gotowy ... do boju. 
Szlisтy na poludnie. W Zielone Swiqtki dotarlisтy w okolice 
rki. Przekazaleт czot~ "Dzwinczukowi"19 і powinieneт wracac. 
aedzialeт jednak, іе nasze linie lctcznosciowe тogq drugo prze

lr":>''".,.""ac тnіе ze wsi do wsi. Wolaleт sат dostac si~ do Lwowa. 
czyleт do grupy dziewczqt, тajqc na sobie rajtki і buty enka-

dzisty, na g6rze bluz~, pod bluzq koszul~, czapka, no і nagan oraz 
· granaty. W drodze w Karpaty taki wyglqd і wyposaienie bylo 

porzqdku, ale we Lwowie kwalifikowaleт si~ do aresztu. Kupileт 
do Rawy Ruskiej. Front znajdowal si~ wlasnie na linii Kowel
. Z Rawy dostaleт si~ do Belza, gdzie wtedy znajdowalo si~ 
giтnazjuт przeniesione z Sokala. Dowiedzialeт si~ od тojej 

rej znajoтej Myrosi Bodnar, іе uczniowie Sq ро тaturze. Poszli
~ razeт do bursy, Ьо тyslalem, іе spotkaт znajoтych. Spotka
natoтiast syna dyrektora giтnazjum, 0\ijnika. Powiedzial, іе 

• szykujq si~ do wywiezienia apteki. Myrosia skontaktowala 
z innymi czlonkaтi organizacji і udalo si~ nат cenny towar 
·от odebrac. Pгzekazalisтy siostroт w Ceblowie dwie fury 

-..cwn."·· тent6w. 

ет skontaktowaleт si~ z тojq strukturq. Nadal pelnHeт 
· podzieтiu jako referent organizacyjno-тobilizacyjny po

radziechowskiego. Ро reorganizacji struktur OUN w 11 polo-
19 4 r. zostateт okr~gowyт referenteт do spraw organiza

~nn-mobilizacyjnych. Ро przyjsciu bolszewik6w tworzyleт SKW, 
~dZiiaty saтoobrony terytorialnej, w oparciu о nie powstawaly 
150tn1e. І w koncu otrzyтaleт rozkaz udania si~ do Polski. 

І za tym, аЬу przeszedt pan па teren Rzeczpospolitej РоІ-

а granica ukrainsko-polska, za nict zostaly nasze oddzia
e\\'icy sciqgn~li znaczne sily, аЬу z nіті walczyc. Nіетсу 

tfeSz.a:.e przed nadejscieт frontu rozgroтili w Lasach Janowskich 

n BeleJowicz .. Dzwinczuk" (1916-1999) - dowбdca Okrє:gu Wojen
• aki\vka", obejmujqcego tereny wokбt Drohobycza, Stryja, Sambo-
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oddzialy polskie, oczekujCJce па rozkaz do aпtyukrainskiej "odsie
czy" Lwowa lub "pomocy" dla WоІупіа. UPA піе zdolali пaruszyc, 
opr6cz oddzialu "jahody"z0

• Bolszewicy па odciпku od Radziecho
wa do graпicy mieli zпakomite pozycje па роІіgопіе jaworowskim 
utworzoпym w latach 1939-1941. Zacz~li g~sto obsadzac graпic~ 
wojskami NKWD. Nasze kierowпictwo піе mialo iпformacji о tym, 
czy za graпicCJ"Zalizпiak"lІ utrzymal si~ ze swoimi dwoma sotпiami, 
czy піе. Nic піе bylo wiadomo takze о siatce OUN па Lubaczowsz
czyzпie і jaroslawszczyzпie. jeszcze іппуm zagadпieпiem bylo to, ze 
ktos rzucH pomysl, аЬу па tereпie Polski пawiCJzac koпtakty z pod
ziemiem polskim. Do tej misji wybrali mпіе "Zolotar"n і "Woroпy"z:1 • 

Prawdopodobпie powodem bylo to, ze wczesпiej wszystkie zІесапе 
mi zadaпia wykoпywalem z dobrym wyпikiem. Rozkaz wydal mi 
osobiscie "Woroпy", аІе decyzja musiala zostac podj~ta па wyzszym 
szczeblu. 

Моі zwierzchпicy і ja піе posiadalismy zadпych iпformacji о sta
пowisku Armii Krajowej w kwestii ukrainskiej. jedпak mielismy пa
dziej~. ze to staпowisko b~dzie паm sprzyjac, Ьо w tym czasie cele 
polityczпe Staliпa wobec Polski staly si~ jasпe, роdоЬпіе jak і to, ze 
Zachбd піе b~dzie walczyl о Polsk~ w ramach ІІІ wojпy swiatowej. 
Rz<td lubelski powstal і mial wsparcie ZSRR. St<td wyпikalo, ze do
wбdztwu АК роwіппо zalezec па utworzeпiu ~пtykomuпistyczпego 
froпtu пarodбw, а w tym па wsp6lpracy z паmі. Szczegбlпie aktyw
пie rozpatrywal r6zпe sceпariusze wspбlpracy w ramach takiego 
bloku "Zolotar", z kt6rym przed wyjazdem do Polski па пaradach 
sp~dzHem dlugie godziпy. 

20 Marian tukaszewicz .. /ahoda", .. Czernik" (1922-1945) - w 1944 г. do
wбdca chetmskiej kompanii UPA .. Wilki", ktбra w lipcu 1944 г. pod Nabrozem 
zostala rozbita przez Wehrmacht; na pocz<ttku 1945 г. mianowany dowбdc<t 
Batalionu Chetmskiego UPA. Ро jego smierci we wrzesniu 1945 г. dowбdztwo 
batalionu w grudniu obj<tl Eugeniusz Sztendera .. Prirwa". 

21 lwan Szpontak .. Zalizniak" ( 1919-1989) - wiosn<t 1944 г. dow6dca kom
panii UPA w Lubaczowskiem, kt6r<t w 1945 г. rozbudowal do dowodzonego 
przez siebie w latach 1945-194 7 Batalionu Lubaczowskiego UPA. 

22 Dymitr Sluzar .. Zolotar" ( 1919-1945) - referent polityczny Obwodu 
Lwowskiego OUN. 

п Wasyl tewkowicz .. Worony" ( 1920-2012) - dowбdca 11 OW UPA-Zach6d. 
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Ро latach dziwilem si~, gdy uswiadomitem sobie, ze wysylajqc mnie 
Polski, nie przekazano mi informacji о dotychczasowej historii roz

ukrainsko-polskich, а takie byly prowadzone. "t.ebed"'24 staral 
nawiqzac kontakty z polskim podziemiem, podobnie "Czupryn

•zs І to si~ powiodlo. Osiqgni~to jakies porozumienie, аІе to nie byl 
ad czy formalne porozumienie, Ьо ktбrys z polskich negocjato
. os\.viadczyl, ze porozumienie oparte па polskiej krwi jest nie
. І\ е. Na konferencji zalozycielskiej Ukrainskiej Glбwnej Rady 

] Z' ·olenczej26 waznym punktem bylo zagadnienie porozumienia 
olakami. Do Wloch wyslano specjalnego przedstawiciela Euge

Wrecion~27 w celu nawiqzania kontaktбw z nimi. Pytalem po
Lebedia о misj~ Wreciony, ale nie powiedzial mi nic istotnego. 

byla droga па zachбd? 

nferencji z "Zolotarem" і "Woronym" w Pawlowie spotkalem 
szcze z matkq, Ьо byl czas swiqteczny. І wyruszylem z nie caf
jasnq nadziejq, ze nasi pod Rawq Ruskq b~dq mieli kontakty 

Ьaczowszczyznq, pomogq mi przekroczyc granic~ і skontakto
ie z "Zalizniakiem". Przed granicq skontaktowano mnie z re
tem gospodarczym, ktбry tez miaf zadanie ро drugiej stronie 
• t Zalizniaka". 
[s\vi~to] jordana, 19 stycznia 1945 r., przekroczylismy gra

Znalezlismy si~ w powiecie tomaszowskim Rzeczypospolitej 
"ej і \V cz~sci dawnego powiatu Rawa Ruska lezqcej teraz ро 

.,........._..·-ej stronie granicy. Teren byf mocno partyzancki: lasy, jary і ра-

і ·olaJ t.ebed' "Maksym Ruban" (1909-1998) - szef Sluzby Bezpieczen
OU w latach 1940-1941, stal na czele OUN w latach 1941- 1943. 

man Szuchewicz "Taras Czuprynka" (1907 - 1950) - general UPA, 
~~1:юdо \'OdZ<]cy UPA w latach 1943-1950. 

UG RW - utworzony 15 lipca 1944 r. naczelny organ polityczny ukra
ll=>.i:il~o ruchu wyzwolenczego. W jego sklad weszli przedstawiciele partii 

vawmi k politycznych opowiadajqcych si~; za demokratycznym panstwem 
~х~· §1.1· ..., Aparatem organu wykonawczego, ktбrym byl Sekretariat Gene

. s1~ od tej рогу struktury OUN niepodleglosciowcбw-panstwow
.\1 byla Jedynym zwierzchnikiem polit';cznym UPA. 
ertІU z Wreciona (1905-1975) - dzialзcz OUN, w 1944 r. zostal оd

~~n.."Зл • przez UGRW do Wloch w celu nawiqzania kontaktбw z a\iantami. 
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g6rki. Uderzyla mпіе miara wolпosci, jaka tu paпowala. Z admiпi
stracjC} polskC} istпialo піеріsапе porozumieпie о wzajemпej toleraп
cji mi~dzy ПіСІ а admiпistracjC} ukrainskC}. W powiecie lubaczowskim 
пalezC}cym do wojew6dztwa rzeszowskiego, sytuacja byla juz іппа. 
Polska partyzaпtka byla wciC}Z sіІпа, пiedawni zolпierze АК poszli 
do Milicji Obywatelskiej, wlasciwie to orgaпizatorem МО byla tam 
АК, со піе ozпaczalo, ze przestala istпiec jako оdг~Ьпа struktura. АК 
w obydwu postaciach - МО і wlasciwej АК- poczyпala tam sobie 
wobec пaszej ludпosci brutalпie, urzC}dzajC}C pogromy. Z UPA pozo
stawala па stopie wojeппej. Nie koпtrolowala jedпak calego tereпu, 
па przyklad Gorajca, Lublinca wraz z okolicCІ zdоІп<І do W}'Zywieпia 
300-400 strzelc6w UPA. 

Gdzie spotkal si~ pan z .. Zalizniakiem"? 

Nasza lC}czпosc podziemпa doprowadzila mпіе gdzies ро tygodпiu 
do .,Zalizпiaka". То bylo gdzies we wschodпiej cz~sci las6w bilgoraj
skich. Wlasпie orgaпizowaпo tam przysi~g~ oddzial6w. 

Podczas пaszego Bozego Narodzeпia blisko juz bylo do pierw
szego spotkaпia z Polakami, па przysiбlku Lublinca Nowego wysu
пi~tym daleko w stroп~ polskiej wsi Ruda R6zaпiecka . .,Zalizпiak" 
wydzieШ czot~ do jego осhгопу. То mial Ьус koпtakt wst~pпy. МіеІі 
przybyc delegaci паsі і АК, аІе NKWD dowiedzialo si~ о tym zamia
rze і па Tepylach 2н zgiп~li kluczowi czloпkow4e пaszego lokalпego 
kierowпictwa. То byla akcja NKWD wyprzedzajC}ca zарІапоwапе 
spotkaпie z Polakami . 

.,Zalizпiak" zostal zdekoпspirowaпy і musial przejsc па poludпie, 
do las6w sieпiawskich. Gdzies dwa miesiC}ce potem odbylo si~ drugie 
spotkaпie. Nie bralem w піm udzialu, byl .. Korпijczuk"29 і іппі. А ja 
zamiast zajmowac si~ пawiC}zaпiem koпtakt6w і wspбlpracy z Pola
kami musialem, b~dC}c па odpowiedпio wysokim staпowisku, przy-

28 Tepyly- przysiбlek Lublinca Nowego w powiecie lubaczowskim. W dniu 
8 stycznia 1945 г. polegli tam m.in. referenci lwan НгаЬес .. Harmasz" і Piotr 
Szymanski .. Szram". 

2ч Mikolaj Wynnyczuk .. Kornijczuk", .. Wyr" - referent organizacyjny Okr«:
gu 11 w Kraju Zakerzonskim. 
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ріс do odtworzeпia kierowпictwa пadrejoпu30 lubaczowskiego . 
..zai ·zпiak" przekazal mi od siebie poet~ "Wolosza"31, па szefa SB 
Czubczyka"п. Nadrejoпy lubaczowski і jaroslawski па przelomie 

944-1945 nalezaly do innych struktur: pierwszy do obwodu 
гzemyskiego, а drugi do lwowskiego. Z jaroslawszczyzпy niespo
·e ~nie przybyl referent Dymitr Dzioba "Stal" z kilkoma dobrymi 
zmi Podczas spotkania uzgodпilismy, ze on b~dzie szefem, а ja 
о zast~pcq і refereпtem nadrejonowym, podzielilismy mi~dzy 

\\'Spбlpracowпikбw. Sprawy potoczyly si~ dobrze і polчczyli

, Lubaczowszczyzп~ z jaroslawszczyzпч w jedeп Okr~g 11 Kraju 
erzonskiego. Ten pierwszy teren odgrywal wczesпiej niepomier
,i~kszч rol~ niz drugi, jedпak jaroslawszczyzna juz skompleto

a kadry, а my dopiero dochodzilismy do siebie ро Tepylach, za
teraz sytuacja byla odwrotna. lnnч dysproporcjq bylo to, ze па 
czowszczyznie mielismy kilka oddzialбw, а na jaroslawszczyz
ni jedпego. Sytuacja byla tam taka, ze gdy "Zalizпiak" przeszedl 

dzialami na poludnie, ludzie bili w baniaki, myslqc, ze to polscy 
d. сі. Nie byli przygotowani na przyj~cie wojska. "Zalizпiak" mu
\Tбcic, аЬу potern, ро zorgaпizowaпiu jaroslawszczyzпy przez 

• ·н z OUN, udac si~ tam ponowпie. W kwietпiu 1945 r. z Ukraiпy 
byl mianowany па przywбdc~ Kraju Zakerzonskiego33 jaroslaw 

ruch "Stiah"34
• Мпіеj wi~cej wtedy, ро potчczeniu Jaroslawszczy

• Lubaczowszczyzny, Tomaszowszczyzпy і cz~sci Rawszczyzny, 
гzепіе Okr~gu 11 zostalo zakonczone і zatwierdzoпe. 

nadrejon - jednostka podziatu terytorialnego w strukturze organizacyj 
КraJu Zakerzonskiego. jednostk<І wyzsz(\ od nadrejonu byt okr~g. nizsz(\ 

W sktad Kraju Zakerzonskiego wchodzity trzy okr~gi. Okr~g ІІІ sktadat 
zd v6ch nadrejonбw, nosz(\cych kryptonimy "Liman" (Hrubieszowskie, So

e І нLewada" (potudniowe Podlasie). 
Pюtr Wasytenko "Wotosz" (1921-1946)- redaktor czasopisma "Liso
na terenie Okr~gu 11 . 
)akub Halwa "Czubczyk"- referent SB Okr~gu 11. 
Kraj Zakerzonski - podporz(\dkowana UGRW terytorialna jednostka 

turalna ukrainskiego ruchu wyzwolenczego utworzona w 1945 г. jako 
Zachodnich Ziem Ukrainskich. lstniat do siernia 194 7 г. 

)arostaw Staruch "Stiah" (1910-1947)- przyw6dca polityczny Кraju Za
skiego. 
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Wczesпiej, w marcu 1945 г., miala miejsce kl~ska oddzialбw "Za
lizпiaka" па Mrzyglodach і Gruszce. 

W jakiejs mierze bylem uczestпikiem tych wydarzen. "Zalizпiak" 
cz~sto rozdzielal oddzialy па czoty і rozkwaterowywal ро sctsied
пich wsiach і przysiбlkach. Dawalo to mozliwosc uпіkпі~сіа ataku 
NKWD па caly oddzial і jego eweпtualпego zпiszczeпia. Bolszewicy 
mieli dobry zwiad і uderzyli па czot~ па przysiбlku Mrzyglody3

\ Byl 
sпieg, jedeп oddzial піе mбgl роmбс drugiemu. "Zalizпiak" піе mбgl 
tez rzucic па pomoc іппеj cz~sci swoich sil, Ьо опе ochraпialy kie
rowпictwo polityczпe, m.іп. "Oresta"36 czy mпіе, а zпajdowalismy 
si~ пiedaleko od tego boju, mial zwictzaпe г~се. Zпajctc go, wiedzia
lem, ze ugrz~zпctlby w walce і Ьус moze zgiпctl. 

Jak probowano nawictzac wspбlprac~ z polskim podziemiem 
antykomunistycznym? 
Do паs zglosil si~ polski ksictdz, oswiadczajctc. ze b~dzie zakladпi
kiem gwaraпtujctcym powazпe podejscie stroпy polskiej. Odbylo si~ 
pierwsze spotkaпie. Odpowiadal za піе "Korпijczuk", ktбry przed 
przyjsciem "Stiaha" kierowal procesem koпtaktбw z АК. )а bylem 
wtedy па )aroslawszczyzпie, potem spotkalem si~ ze "Stiahem". )uz 
wiadomo ЬуІо, ze porozumieпie zostaпie osictgпi~te, ze zaprzesta
пiemy walczyc ze sobct піе tylko w Galicji, аІе і па Chelmszczyzпie. 

Ukrбceпiu роwіппу ulec dzialaпia m.іп. Ьапdу ;,Wolyпiaka"п і grup 
baпdyckich zza Saпu plctdrujctcych ukrainskie wsie w okolicach Sie
пiawy. Chodzilo о Ііпі~ od Saпu ро Bug. Магіап Gol~biewski3" mial 

15 W dniu 2 marca 1945 г. sify NКWD zniszczyty w boju kolo wsi Mrzygto
dy Lubyckie і Gruszka w powiecie lubaczowskim dwa plutony z kompanii UPA 
.. Msciciele" -2. 

3
" Mirostaw Onyszkewicz .. Orest" (1911-1950) - dow6dca Grupy UPA 

.. San" na terenie istniej<jcego w Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1945-194 7 
VI Okr~gu Wojennego UPA-Zach6d. 

п J6zef Zadzierski .. Wolyniak" ( 1923-1946) - dow6dca oddziatu NZW 
w okolicach Lezajska і Kuryt6wki. 

зн Marian Got~biewski ,.Ster" ( 1911-1996) - kapitan АК. w latach 1944-
1945 komendant Obwodu Hrubiesz6w AK-DSZ, od marca do czerwca 1945 г. 
komendant lnspektoratu Zamojskiego DSZ, od wrzesnia 1945 г. zast~pca 

komendanta Okr«:gu Lublin WiN. Aresztowany przez UB 21 stycznia 1946 г. 
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dac rozkaz, аЬу w ciчgu 2-3 miesi~cy zaprzestac tam wzajemnie 
gich dzialan. 

· е byty reakcje? 

Przypominam sobie slowa "Zalizniaka": "Polak jest dobry, gdy si~ 
о upiecze na roznie і zje z czosnkiem". jednak w Lubaczowskiem 

ly milicyjne konfiskaty, niektбre zrabowane wczesniej rzeczy 
et zwracano Ukraincom. ja wtedy bylem juz na Chelmszczyznie 

1 ialowatem, іе tutejsi Ukraincy nie doczekali tego historycznego 
omentu, Ьо tu wczesniej, juz pod koniec 1944 г., odbyla si~ depor
·a ludnosci ukrainskiej na Ukrain~ sowieckq. 
а Ukrainie reakcja byla entuzjastyczna. "Worony" podjql decyzj~ 

·eгowaniu do Polski kilku oddziatбw UPA z Galicji w celu propa
nia idei і praktyki porozumienia ukrainsko-polskiego na tere
zamieszkanych przez ludnosc polskq. W zupelnosci popieral te 

· lania "Czuprynka" і cale kierownictwo. Z Ukrainy na spotkanie do 
Rбzanieckiej w maju 1945 г. miat przybyc jerzy topatynskї39, 

....... ~~imierz Horbowy«' і Swiatostaw tewycki4 1
• UmбwШ si~. іе па-

nе spotkanie odb~dzie si~ na poziomie dowбdztwa UPA z WiN42
, 

ге my traktowalismy jako АК43 • 

kowy S<td Rejonowy w Warszawie z З lutego 1947 r. skazal go na kar~ 
гсі. Decyzjq prezydenta RP Boleslawa Bieruta kara zostala zamieniona 

doiywocie, nast~pnie 14 lipca 1947 r. zmniejszona do 15 lat wi~zienia . Na 
о t wyszedl w 1956 r. 

~ )erzy l:.opatynski .. Szejk" (1906- 1982) - polityk ukrainski, oficer UPA. 
dniu 21 maja 1945 r. z ramienia UGRW і dowбdztwa UPA bral udzial w roz

ch z DSZ na przysiбlku Zary mi~dzy Nowym Lublincem а Rudq R6ianieckq. 
Wtodzimierz Horbowy (1899- 1984) - polityk ukrainski, uczestnik roz
z DSZ w maju 1945 r. z ramienia UGRW. 

41 Swiatostaw l:.ewycki .. Buj" - polityk ukrainski, wyslannik UGRW na roz
z DSZ w maju 1945 r. 

~ Wi - polska antykomunistyczna organizacja niepodleglosciowa Ruch 
ru bez Wojny і Dywersji .,Wolnosc і Niezawislosc': nazywana najcz~sciej 

eniem .. Wolnosc і Niezawislosc". Powstala 2 wrzesnia 1945 r. jako kon
uacja Delegatury SH Zbrojnych na Kraj, rozwiqzanej 2 wrzesnia 1945 r. )ej 

-rui'O?ym prezesem byl plk )an Rzepecki. 
Dowбdztwo UPA bez wzgl~du na to, ze АК 19 stycznia 1945 r. zostata 

·qza na, traktowalo formacje b~dqce jej kontynuacjq jako АК. )ednak for-
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Jedпak zostal рап skieгowaпy па Chelmszczyzп~. 

Bytem zast~PC<t "Stala", ale bytem tez w miar~ wolny, Ьо zakonczy
tem odtwarzanie kadry kierowniczej nadrejonu lubaczowskiego. 
Rozkaz udania si~ na Chetmszczyzn~ wydat mi "Stiah", і to on doko
nat wyboru personalnego. Spotkanie z nim odbyto si~ ро Wielkano
cy koto MHkowa w lasach sieniawskich, Ьо "Stiah" nie miat jeszcze 
swego bunkra, tylko urz~dowat pod ochron<t UPA. ChodzHo mu о to, 
abym zwrбcH uwag~ na potrzeb~ spotkan z ludnosci<t polsk<t, roz
powszechnianie literatury о porozumieniach ukrainsko-polskich. 
W Hrubieszowskie miaty przybyc oddziaty z Ukrainy z misi'l pro
pagandow'l na terenach Polski. Miato tez dojsc do zapoznania si~ 
oddziatбw ukrainskich і polskich. 

Jak "Stiah" zapatгywal si~ па to poгozumieпie? 
То byta jego podstawowa misja w Polsce. Nie byto nic wazniejszego, 
przeciez Kraj Zakerzonski tylko і wtasnie ро to zostat stworzony. 
Potem dziwHo mnie to, ze dowбdca "Orest", gdy udat si~ na potudnie 
Kraju, wydat takie rozkazy lub pozwoШ na takie dziatania wobec 
Polakбw, ze Prowid zlecH "Antonowi"44 utemperowanie "Stiaha" za 
jego konflikt z Polakami. 

Ро przyjsciu na Chetmszczyzn~ spotkatem si~ z oddziatami "Szty
la" і "Szumskiego". Z Ukrainy przybyt z sotni<t takze "Kulisz"4

\ ale 
zgin<tt, smiertelnie ranny ро drodze, juz na terenie Polski. Nast~pnie 
miata miejsce nieprzyjemna sytuacja: zotnierz zastrzeШ dowбdc~ 
sotni. Winowajc~ skazano na kar~ smierci, oddziat zreorganizowa
no. Przybyt szef SB "Dalnicz"16

. Szczegбtбw sledztwa nie znam, ale 
on podejrzewat, ze chodzi о grubsz<t bolszewickq wtyczk~. Wyda
je si~. ze nic nie wykryt. Sotni~ podzieШ na dwa oddziaty. Na do-

mаІпіе rozmowy w dпiu 21 maja 1945 г. z UPA prowadzoпe byty przez utwo
rzoп~ 7 maja 1945 г. Delegatur~ Sit Zbrojпych па Kraj. Natomiast od 2 wrze
sпia 1945 г. koпtyпuowalo je WiN. 

44 )erzy Cwil "дпtоп"- czloпek kierowпictwa Kraju Zakerzonskiego. 
4 ~ Grzegorz Szklaпka "Kulisz" - dowбdca kompaпii "Halajda"-2 wchodz~

cej w sklad Batalioпu Sokalskiego па tегепіе 12. ОТ "Ktymiw" w 11 OW UPA
-Zachбd. Operowala па tегепіе 28. ОТ w VI OW UPA-Zachбd. 

46 Piotr Fedoriw "Dalпicz" ( 191 0-1950) - refereпt Sluzby Bezpieczenstwa 
Kraju Zakerzonskiego. 
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• с~ jedпego z пісh mіапоwапу zostal "Czaus"47
, wczesпiej sluzyl 

осhгопіе "Oresta". Oddzial tеп ро sledztwie "Dalпicza" - zgodпie 

:cresпiejszym рІапет- udal si~ w rajd na Podlasie. Drugi oddzial 
tal odeslaпy па Ukraiп~. 
Ро jakims czasie ро raz pierwszy spotkalem si~ z "Orestem", kolo 

vka lub Rzeczycy. Opowiedzial mi о sytuacji па Chelmszczyz
eпturze, historii z "Jurczeпkq"48, "Zenonie"49

• Mocno wziqlem 
· do serca zwlaszcza zagrozenie ze stroпy agentury. 

obok pana funkcjonowal przeciez "Zenon" ... 

ado mo, czy juz wtedy byl ageпtem, jednak istnieje wiele ро-
• ze tak. "Zeпon" byl starym czlonkiem chelmskiej organizacji 
unistyczпej. Potem przeszedl do пaszego podziemia і zostal wy
., do Lwowa, do polskiej organizacji komunistycznej. Sam оро-

1 mi, ze wykonywal tez zadania na Wolyniu, Ьо "Mikuszka"50 

t go і jeszcze jedпego jako agenta do bolszewickiego generala 
mo\va51, dowбdcy partyzantki. Dostali si~ jednak ... do Ohlado

kolicy Radechowa, w poblize zony Szuchewicza, gdzie, rzecz 
zostali aresztowaпi. Przesluchala ich nasza Sluzba Bezpie-

asyl Kral .. Czaus" (1913-1976) - dowбdca kompanii UPA ,.Halajda" -2. 
уІ tewoczko .. Jurczenko" - dowбdca batalionu UPA utworzonego 

о .. ·іе 1944 г. w powiecie sokalskim. Ро rozbiciu oddzialu zwerbowany 
КWD, zabity przez UPA 28 sierpnia 1945 г. 

Leon (Leonid) tapiftski ,.Zenon"- ur. w 1913 г. w Kadlubiskach w powie
maszбw Lubelski; od 1945 г. do wrzesnia 1947 г. referent SB w Okr~

czeГ\-vcu 1948 г. podjql ргбЬ<:; przedostania si~ z Polski do Niemiec 
IU!rh:Jidntch. uj<:;ty w Czechoslowacji. Od wrzesnia 1948 г. zaczql funkcjonowac 

nt МВР ,. Boguslaw", odgrywajqc kluczowq гоІ~ w operacji pod kryp
IIJit:m~e:m С-1 przeciw resztkom UPA і OUN oraz centrali OUN w Monachium. 

а ten temat mozna dowiedziec si~ z ksiq:lki lgora Halagidy, Prowoka
na Ceneza, przebieg і skutki operacji МВР о kryptonimie .. С-1" prze-
nderowskiejfrakcji OUN і wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), War-
005. Z tego wydania zaczerpni<:;to cz<:;sc przypisбw о czlonkach OUN 
· zanych z ,.Zenonem"/,.Bogustawem". 

Grz orz Pryszlak ,.Mikuszka" (1913- 2002) - referent SB Zachodnich 
inskich OUN w latach 1943- 1944. 

'chal aumow (1908-1974) - dowбdca zgrupowania partyzantki so
nПiei. 6re w І polowie 1944 г. dokonalo rajdu na tylach Wehrmachtu. 



20 Rozmowy 

czenstwa, ktбra toczyla ostrч wal
k~ z agenturч. "Zenon" si~ przyznal, 
ale jakims cudem zostal zwolniony. 
W tym czasie Naumow odszedl і pro
jekt wnikni~cia ,!Zenona" w jego szere
gi stal si~ nieaktualny. Zostal wyslany 
na Chelmszczyzn~ wraz z podporzчd
kowanч dotчd "Mikuszce" bojбwkч 
"Kleja"52 і "Slawkч"53 . Wydaje mi si~, 
ze przeszlosc "Zenona" nie zostala 
jednak zapomniana і caly czas zajmo
wal si~ nіч "Dalnicz", ktбremu przeka
zal go "Mikuszka". 

Leon tapinski "Zenon" "Zenon" zacieral za sоЬч slady, roz-

strzelal za fikcyjne podejrzenia "jur
ka"54 z chelmskiej SB. Dzis sчdz~, ze "Jurko" mбgl miec informacje 
kompromitujчce "Zenona". А ten potem utrzymywal, ze takie polece
nie wydal mu przed swym odejsciem na Wolyn "Wadym"55

. W spra
wozdaniach dla Bandery wskazal jako wykonawc~ "Milka"56, ale ja, 
znajчc "Milka", niedawnego ucznia gimnazjum w Chelmie, sчdz~, ze 
to nieprawda, "Zenon" ро prostu si~ wybielal. 

52 Dymitr Kupiak "Ktej" (1918- 1995) - komendant boj6wki SB przy kie
rownictwie Ziem Zachodnich Ukrainskich OUN w 1944 r., wiosn<t1945 r. zde
zerterowal і wyjechal jako repatriant w gt<tb RP. 

53 Jaroslawa Kapij "Slawka" - zona Dymitra Kupiaka, ро przyjezdzie do RP 
w 1945 r. zamieszkala na Podlasiu. 

54 Teodor Szabatura "Jurko" - referent SB powiatu Hrubiesz6w w skladzie 
Okr~gu Chetmskiego w Obwodzie Lwowskim OUN w \atach 1944- 1945. 

55 NN "Wadym", "Zolotarenko" - czlonek kierownictwa P6tnocno-Zachod
nich Ziem Ukrainskich OUN; na przetomie 1944- 1945 przeprowadzH reorga
nizacj~ OUN na Chetmszczyznie. 

56 Jaroslaw Bily "Milko", "Plastun" - czlonek kierownictwa Okr~gu ІІІ, za
st~pca referenta politycznego Eugeniusza Sztendery "Prirwy", dzia~al na terenie 
nadrejonu "Lewada" (Podlasie p&udniowe ). Jako "Kryha" bral tam udzial w roz
mowach z WiN w pazdzierniku 1945 r., wkr6tce ро tym aresztowany przez UB. 
W wielu opracowaniach bt~dnie utozsamiany z Sergiuszem Martyniukiem. 
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Wyglctda to tak, jakby szef chelmskiej SB ЬуІ poza kontrolct. 

Те pozycj~ referat "Zепопа" uzyskal ро tragedii па Korczuпku57 • 

Waesпiej "Mikuszka" mial паd піm koпtrol~. "Zепоп" wysylal mi 
sprawozdaпia, Ьо w strukturze byl mi podporzctdkowaпy, ale prak
tycznie byl пiezalezпy. 

N~ pгzeszkadzalo to panu? 

J..enoп" піе byl iпdywidualпoscict, ale lubH swct wladz~. а ja па tle 
•tasпej wladzy kr~cka піе mialem. W tегепіе mial bardzo silпct po
~'CJt;. Ву! starszy ode mпіе z 10 lat, со tez mialo swoje zпасzепіе, Ьо 
1..1 па tak wysokim staпowisku, jak refereпt polityczпy okr~gu, bylem 
z.Ь:.1 mlody. Wlasciwie to dopiero dzis zastaпawiam si~ паd tym py
~nІem ... Nie mialem do піеgо zaufaпia апі піе zblizylem si~ z піm 
4ko czlowiek. Zlikwidowal chociazby rodziп~ "Jurka"- zоп~ і dwбjk~ 
~есі - ро tym jak zamordowal samego "Jurka". Zaraz potem likwi
d.Jqe takiego typu zostaly zаЬгопіопе. Wydaje si~. ze "Zепоп" chcial 
~n~c jeszcze z 4-5 оsбЬ. Mialem z піm rozmow~ па tеп temat і prze
con.alem si~. ze likwidowaпie jak пajwi~kszej liczby ludzi uwazal оп 
и srodek zЬаwіеппу. Utrzymywal, і.е rozkaz likwidacji "Jurka" wydal 
. Wadym" z Wolyпia, ktбry wczesпiej byl u паs па iпspekcji. 

NOct teZ toгpedowac dzialania па гzеа porozumienia z Polakami. 

Rzecz 1аsпа, ale wedlug mojej dotychczasowej wiedzy "Zепоп" tego 
~ nie podejmowal. 

Odnalaztem notatk~ "Zenona" napisanct dla UB: miat pan wу
ІАК rozkaz rozstrzelania czterech Polakow we wsi ... 
1J nas takich rzeczy піе robHo si~ па rozkaz ... Chodzi о Kosciaszyп 511, 

~1е ludzie .. Czausa" ukradli swiпi~. "Zeпon": sprytпie podmieпH 
~ьу. аІе w rzeczywistosci "ofiarami" byli паsі i.olnierze, ропіеwаі. 
~ nimi odbywal si~ sctd polowy59

• 

· Korczunek - przysiбtek Dothobyczowa, gdzie w kwietniu 1945 г. odby
... ~ s1~ odprawa kierownictwa hrubieszowskiej OUN. W wyniku akcji NКWD 
QD~o tam wtedy со najmniej 12 оsбЬ . 

.. Wydarzcnic to miato miejsce w Te\atynie . 

... Posiedzenie SC~du po\owego UPA odbyto sic; 7 marca 194 7 г. W wyda
nm nast~pnie rozkazie dow6dztwa 28. odcinka UPA stwierdzano: Za zlek-
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"Zenon" twierdzil, ze rozkazal pan zolnierzom oddzialu "Czau
sa", аЬу to zrobili. 
Nie moglem rozkazywac zolnierzom ,.Czausa". Nie wiem, z jakiego 
powodu ,.Zепоп" to wymysШ. 

)akie ЬуІо stanowisko jego bezposredniego przelozonego "Dal
nicza" wobec likwidacji, kt6rct preferowal "Zenon"? 
,.Dalпicz" byl bardzo przykro zaskoczoпy likwidacjq rodziпy ,.jur
ka". Sam mбwH mi о tym. Zaraz potem zаЬгопН likwidacji rodziп. 

І wyrok6w ferowanych nie przez sctd, а SB. 
Niestety, ale tak to wyglчdalo. Nalezy spojrzec і od tej stroпy, ze 
w OUN nie bylo zbyt wiele оsбЬ z takimi пawykami, jakie ksztaltujч 
si~ ро latach ргасу w orgaпach panstwowych. Z wyksztakeniem tez 
bylo kiepsko. Od tej stroпy taki Marian Gol~biewski mial przewag~ 
chociazby паdе mпч ... 

,.Zeпon" byl jedпak potrzebпy, sprawdzal si~ w nader trudпych 
waruпkach. Gdy па Korczuпku w kwietniu 1945 г. doszlo do trage
dii і zgiп~lo prawie саІе kierowпictwo Okr~gu swiezo miaпowane 
przez ,.Wadyma", па krбtko zostal nawet prowidпikiem Okr~gu ІІІ. 
Ро jakims czasie ,.Stiah" dostrzegl we mnie odpowiedпiч osob~ па 
to staпowisko. 

Tymczasem wkrбtce w Zпіаtупіе zgiпчt ,.Cz~rпik". Zdqi.yl jeszcze 
zlikwidowac ,.jurczeпk~". ZarzчdzHem, аЬу ,.Zeпon" otrzymal spis 

сеwаіепіе rozkazu oraz za samowolпe zarekwirowaпie 5 sztuk swin u polskiej 
ludпosci cywilпej па potrzeby osobiste, zatajeпie tego przed dow6dztwem uka
raпi zostajq: 1) saпitariusz pododdzialu "Halajda"-2 starszy sieriaпta "Kwitka" 
і zastf;pca druiyпowego sieriaпt "Marko" jako iпicjatorzy powyiszego przewi
пieпia -па karf; smierci z zamiaпq па karf; 25 kijow і rehabilitacjf;, to zпaczy 
wsp6/пe wуkопапіе zadaпia wskazaпego przez dowodztwo odciпka; 2) starszy 
szeregowy "Borys"- 25 kij6w za udzial w powyiszym przewiпieпiu і za zata
jeпie wіпу do konca sledztwa, 3) starszy szeregowy "Rudy" і starszy szere,qowy 
"Woroп"- 25 kij6w za udzial w powyiszym przewiпieпiu. Na przyszlosc za ро
dоЬпе przewiпieпia, о kt6rych mowa w rozkazie пr 7!47 z dпіа 14 11 1947 r., 
grozi kara z karq smierci wlqczпie, AIPN Lu 26/80, t. 2, Rozkaz nr 9 dow6dz
twa 28. ОТ .. Danyliw", 8 marca 194 7 г., k. 86. Tu і dalej tlumaczenie tresci 
і nazw dokument6w z j~;zyka ukrainskiego, jesli nie podano innych informa
cji, redaktora ksi<Jzki. 
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eпt6w, zdobyty па "jurczeпce". Ву
. ет w Uhryпowie, gdy wtasпie z rajdu 

Podlasie wr6cit "Krapka"60
. Przybyt 

.Oal пicz" і razem z "Zепопеm" zajmo
•Іii si~ likwidacjq ageпt6w z tego spi
. Wtasпie wtedy szefSB wyjasпit mi 

dy stosuпku OUN do ageпt6w. 
Potem przybyt do паs dow6dca 
·r~gu Wojeппego "Bug"61 "Woroпy" 

·aпowat mпіе dow6dcq Batalioпu 
mskiego62 oraz 28. Odciпka Tak-

)'CZпego UPA63
• "Orest" w tym czasie 

cze піе decydowat. 

koczyty pana te nominacje? 

Іеіпеgо wуkопапіа przezпaczo-

Marian tukasewicz "Jahoda" 

mi zadaft bylem za mtody, а tymczasem jui w momeпcie wysyta
mnie па Chetmszczyzп~ kierowпictwo przewidywato, іе zostaп~ 

m пadrejoпu "Limaп". Nie mialem tei dobrego przygotowania 
'O\vego. Nie пadawalem si~ do dowodzeпia ze wzgl~du na wiek 
doswiadczeпia ... "Orest" о tym wiedzial і potem staral si~ mi 

6с \V dowodzeпiu. Oddzialy byty пiewielkie, піе to, со w Przemy
czy па temkowszczyiпie, liczyty tak ро 60 iolпierzy w jednym, 

1 еrеп byl пiewielki, о wiele mпiejszy піі tereпy па porudпiu. 
:пеgо razu NKWD z Tomaszowa і Hrubieszowa zrobit akcj~ 

,,..,... .. м-1""7."sа піа wiosek. Oddziat "Wilki"-1 64 kwaterowat wtedy w Woj-

rchal Kuras "Krapka"- dowбdca kompanii "Wi\ki"-1 w latach 1945-

~ Wojenny "Bug" - jeden z okr~gбw wojennych w ramach UPA-Za-
1944 r. w jego sktad wchodzH Okr~g Chetmski. 
tзlion Chetmski - oficjalna nazwa batalionu UPA "Wilki" dyslokowa
terenre 28. ОТ "Danyliw". Sktadat si~ z kompanii "Wi\ki"-1, .. Wilki"-2 
-3. 

8. Odcinek Taktyczny UPA - jeden z trzech odcinkбw taktycznych, tery
~-~~"Ch ednostek strukturalnych, wchodzqcych w sktad VI OW UPA-Zachбd . 

'іІ і -1 - kryptonim kompanii UPA, ktбra powstata w listopadzie 
• ~niku podzialu oddzialu .. Wilki" na "Wi\ki"-1 і "Wi\ki" -2. Jego do-
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slawicach. Nasz zwiad sledzH ruchy bolszewik6w. Wydalem rozkaz, 
аЬу пasze oddzialy poszly malymi grupami па polskie tегепу і tam 
przeczekaly oblaw~ ... SctdzHem wi~c. ze tylko przypadek zrzctdzH to, 
iz wtedy spotkala паs оkгорпа kl~ska w Liskach. Tymczasem ро la
tach przeczytalem wspomпieпia Іwапа Nowosada. Nowosad twier
dzH, ze паsі zolпierze zatrzymali si~ w Liskach, Ьо czekali па mпіе 
і "Zепопа"65• Niby ро со, jesli ja polecHem "Hajdzie""", аЬу szedl па 
polskie tегепу, піе zatrzymujctc si~ w Liskach? Tymczasem widocz
пie "Hajda" пapotkal ро drodze "Zепопа", Ьо tylko оп m6gl роІесіс 
mu, jak і іппуm, аЬу zostal w Liskach і tam czekal піЬу па mпіе, 
а w rzeczywistosci па NKWD і wlasпct smierc. W tym straszпym 
starciu 26 lutego 1946 г. stracilismy okolo 40 zolпierzy. 

Іппа sprawa to brat "Hajdy" "Zirka""7
, podkomeпdпy "Zепопа", 

dowodzH boj6wkct SB. Um6wHem si~ z "Zепопеm", аЬу go wlctczyc 
do UPA і stworzyc oddzial "Wilki" -З"н. Zimct z 1945 г. па 1946 г. wy
szlo па jaw, ze "Zirka" mial u siebie takich, kt6rzy пaslali па піе
gо bolszewik6w. Dostal si~ do піеwоІі. jakze bylem zdziwioпy, gdy 
dowiedzialem si~. ze to ja poпosz~ odpowiedzialпosc za los "Zirki", 
jakkolwiek u "Zirki" sluzyli przeciez ludzie od "Zепопа" ... 

w6dcarni ЬуІі: Michal Kuras "Krapka", nast~pnie Wasyl Koltoniuk "Kropywa", 
Piotr tahoda "Hrornowy", "Krylaty", Wasyl )arrnola ")ar". 

ьs ВуІо to w lutym 1946 r. Przyszedl rozkaz, аЬу wyslac [ do Lisek] jedeп r6j. 
Z іппусh oddzial6w chelтskich poszly tат takie roje od "Czausa" і "Dudy'; ЬуІ 
brat "Zirki" "Hajda" z rojeт. МіеІіsту spotkac sit: w Liskach, а poteтu udac па 
tereпy polskie. Roje zebraly sit: w lesie pod Liskaтi. Wszyscy czekali па "Prirw{' 
і "Zeпona·; а ich піе та і піе та. І. Nowosad, [Spohad], w: Zakerzoппia. Spo
hady wojakiw Ukraiпskoji Powstaпskoji Аrтіі, red. В. Huk, Warszawa 1994, 
s. 216-217. 

ьь Eugeniusz Sywak "Hajda" ( 1927-1946) - ро areszcie swego brata Wlo
dzirnierza Sywaka "Zirki", w styczniu 1946 г., przez rniesiiJC dowodzH kornpa
niiJ "Wilki"-3. ZginiJl w boju z NKWD pod Liskarni 261utego 1946 г. 

67 Wlodzirnierz Sywak "Zirka" ( 1923-1948) - dow6dca kornpanii "Wil
ki"-3. 

ьн "Wilki"-3 - kryptonirn kornpanii UPA. utworzonej w grudniu 1945 г. na 
bazie oddzialu specjalnego przeznaczenia SB pod dow6dztwern Wtodzirnie
rza Sywaka "Zirki". Ро aresztowaniu "Zirki" dow6dztwo objCJt Szyrnon Prystu
pa "Dawid". 
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n mбgl wplywac пawet па "Oresta"? 
zna li si~ jui wczesniej, wspбlpracowali w ramach lwowskiego 
gu wojennego. Uleganie wplywowi "Zenona" brato si~ u Onysz

ricza stqd, іе "Zenon" byl ро polskiej podchorqiбwce, а "Orest" 
· І tylko kaprala. Pierwszy miat ukonczone gimnazjum, а drugi 

а tylko szkol~ powszechnq. "Zenon" mбgl miec tei przewag~ 
hologicznq, Ьо mial psychik~ esbeka і wielkie doswiadczenie 

icy)no-kontrwywiadowcze. 
Pami~tam pierwsze spotkanie z Onyszkewiczem, gdzies w Ulhбw
czy Rzeczycy, па granicy Galicji z Chelmszczyznq. Uprzedzal mnie, 
КWD ma w Hrubieszowskiem wielu agentбw, іе powinienem 
zo uwaiac. Do "Zenona" Onyszkewicz miat zaufanie, ja bym po
ziat, іе nawet wi~cej nii zaufanie. Trudno tei byto nie korzystac 

tuo Jego siatki. W sprawozdaniach dla Banderyб9 nie wspomina-
o tym, іе byl czlonkiem partii komunistycznej, а to przeciei mo

nowic dla Bandery lub otoczenia jakis sygnat. 

-- е stosuпki рапоwаІу mi~dzy "Dalпiczem" а "Zепопеm"? 
шсz" mu wierzyl. 

- . dzit о піm Mikolaj tebed'? Rozmawialiscie о tym па emi
CJi? 
znam і nie mam dost~pu do materiatбw tebedia, sprawozdan 
kazywanych przez niego Amerykanom, w tym do materiatбw 

І~t::-7rono kontrwywiadu. jeszcze jak bylem w Ottawie, przed poczqt
naszej wspбlpracy, wyjasnialem mu spraw~ "Zenona". Do pew
stopnia usprawiedliwialem go, Ьо wtedy nie mialem bezpo-

nich zarzutбw. Nie miatem dowodбw na to, іе byl agentem. Nie 
rzewalem go о to wprost. Sqdz~. іе wczesniej takie tebed' nie 
asnego stanowiska w tej sprawie. 

tefan Bandera (1909-1959) - polityk ukrainski, w 1940 r. ро rozlamie 
stanql na czele frakcji niepodlegtosciowc6w-panstwowc6w (nazy

cz.;sto frakcjq banderowskq, w odrбznieniu od melnikowskiej, zwiq
z jeJ przywбdcq_ Andrzejem Melnykiem). W latach 1941-1944 wiezien 

!n.:..:~І\vskІego obozu koncentracyjnego Sachsenchusen, od 1945 r. mieszkat 
achiu m, stojqc na czele Oddziatбw Zagranicznych OUN. 
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Wczesniej darzyl pan "Zenona" zaufaniem? 

Wierzylem mu і піе wierzylem. Wlasciwie to пigdy піе powziqlem 
jasпego podejrzeпia, ze szef okr~gowej SB moze Ьус sowieckim 
ageпtem. А taki "Atos"70

, chyba jedyпy, ktбry ocalal z pogromu kie
rowпictwa Chelmszczyzпy па Korczuпku, chowal si~ przed піm, 
uwazal go wlasпie za ageпta bolszewickiego. Nie chodzilo tylko 
о Korczuпek: dla Sergiusza Martyпiuka "Hraba"71

" "Zепоп" podej
rzaпie zachowywal si~ podczas rajdбw seksoty "jurczeпki". 

Ciqgп~ly si~ za піm podejrzeпia. Gdy sp~dzalem zim~ z 1947 па 
1948 г. w Prusach, byly podkomeпdпy "Zепопа" opowiadal о wy
darzeпiu kolo Szmitkowa lub Moszkowa. Chodzilo о kryjбwk~ w le
sie moszkowskim. Przyszli chlopcy, гбj, а wi~c піе mпiej jak 10. 
Chcieli schroпic si~ і odpoczqc. Miejscowi oddali im t~ kryjбwk~. 
а wlasпie w tym czasie czemus zjawili si~ tam takze bolszewicy. 
І wszystkich паkгуІі. Straszпe ofiary, а to byli zпakomici zolпierze, 
wschodпiacy, пajlepszy гбj "Jahody". Wszyscy zabili si~ sami, tylko 
"Aпdriusza"72 zostal uratowaпy, Ьо chociaz strzeШ do siebie, to bol
szewicy wyciqgп~li go zywego. jasпe, ze musialo dojsc do sledztwa. 
PrzeprowadzH je "tewko"н, chociaz to byla sprawa пajwyzszej гап
gі. Gdy zdawal sprawozdaпie "Zепопоwі", tеп ... піе okazal zaiпtere
sowaпia. 

Jaki charakteг mial "Zenon"? 
Powiedzialbym, ze raczej agresywпy. Glбwпq jego zaletq byly umie
j~tпosci orgaпizacyjпe. 

ВуІ :ionaty? 

Nie, mial kochaпk~. chyba wdow~ ро "Nalywajce"74
• 

70 Piotr Charko • .Atos" (1912-1946)- referent organizacyjny (?) nadrejonu 
.. Liman". 

71 Sergiusz Martyniuk .. НгаЬ" (1921-1994)- pracownik referatu propa-
gandy Okr~gu ІІІ. 

72 Andrzej Charkowski .. Andriusza"- zotnierz kompanii UPA .. Wilki"-2. 
71 Wtodzimierz Batalia .. tewko"- pracownik SB w nadrejonie .. Liman". 
74 Stefan Sawczuk .. Natywajko" - dow6ca batalionu w sktadzie UPA-Potu

dnie, zginCJt w 1944 г. 
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rzy jakich okazjach spotykal si~ 
an z "Zenonem"? 
otkaпia byly пiekiedy cz~ste, dwa

• -z.y razy w tygodпiu, аІе mogty Ьус 
esi~czпe przerwy. Оп przewazпie 

-. 'Cl terowal w okolicy Uhryпowa, а ja 
п.у graпicy pod Belzem. 

pana traktowal? 

dpowiedпim respektem. Mielismy 
паk пieporozumieпia. "Zепопоwі" 

spodobalo si~ mіапоwапіе mпіе 
·odcq chelmskiego odciпka tak

Wtodzimierz Soroczak 
)'CZПego UPA, о czym przesqdzil "Wo- "Berkut" 

n. ', dowбdca Okr~gu Wojenпego 
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ug". Gdy doszlo do tragedii w Liskach w 1946 r., mojego olbrzy
iego пiepowodzeпia jako dowбdcy odciпka, "Zепоп" wykorzystat 
do propagaпdy przeciwko mпіе. 

tego powodu dowбdc<4 Batalionu Chelmskiego UPA zostal po
Wiodzimierz Soroczak "Berkut"? 

powodem mіапоwапіа "Berkuta"75 byto to, ze zostatem rаппу 
Hrubieszowem і піе moglem wykoпywac swych obowiqzkбw, 
iazby pisac sprawozdan. Wiem, ze "Stiah" poprosH "Oresta", аЬу 
е odciqzyl і zпalazt kogos па dowбdc~ odciпka. А gdy tеп byl па 
ekcji па potudпiu, zwrбcH uwag~ па "Berkuta". Zostal przyslaпy 

Pr-zemyskiego, wczesпiej wlasпie jako "Woroп" dowodzH oddzia
пa temkowszczyzпie. Przejql sztab ро "Czerпyku", przybyt tez 

s od "Mikuszki", chyba sekretarz. Szefem sztabu zostaf "Hromo-
.. Berkut" zostal potem rаппу, leczyt si~ dfugo, az пasza walka 

· ta si~ ku ko.ncowi. W 1947 r. udal si~ z kilkoma ludzmi na Za
• m.іп. z moim "Zirkq", do Niemiec dotarli przed пastaпiem sпіе-

"і Wtodzimierz Soroczak .,Woron", .,Berkut" (1922- 2010)- w latach 1945-
ako .,Woron" dowбdca kompanii ,.Szturmowiec"-6 w sktadzie Batalionu 
yskiego UPA. Od pazdziernika 1946 r. do 1 pazdziernika 194 7 r. dowбd

b ОТ VI OW UPA-Zachбd і Batalionu Chetmskiego. 



28 Rozmowy 

gбw. Z піm udal si~ )urko Cwil .. Aпtoп", ktбry піе wykazal si~ zbytпio 
па Zakerzoпiu. 

"Orest" uczulal рапа па ageпtur~ па Chelmszczyfпie. )akie 
srodki рап przedsi~wzictl? 
)ak wspomпialem, ")ahoda" rozbH grup~ Wasyla l:.ewoczki, ktбry 
jako ageпt "Sokoleпko" wspбlpracowal z sowieckim sierzaпtem 
Leoпowem. Przy zabitym Leoпowie паsі zпaleili spis wszystkich 
ageпtбw w tегепіе. Otrzymal je "Zепоп", ale szybko przybyl "Dal
пicz" і піе pozwolН па samowol~. Nie wszyscy zostali zlikwidowaпi. 
Niektбrych sprawdzoпo, пiektбrzy odmбwili wspбlpracy, пiektб

rych sami Sowieci zd<}zyli aresztowac. Potem zagrozeпie za stroпy 
ageпtury zostalo zmiпimalizowaпe. 

W jaki spos6b koпspirowal si~ рап w tегепіе? 
Pocz<}tkowo mialem kryjбwk~ w domu wiejskim w Zпіаtупіе. Wcho
dzilo si~ do піеj przez strych, miala z 40 cm szerokosci і miescila si~ 
za sztuczп<} sсіап<}. Оргбсz tego па wypadek pozaru domu pod zie
mi<t zпajdowala si~ jeszcze jedпa kryjбwka. Niedaleko od tego domu 
zgiп<tl .. )ahoda", dusz<}c si~ wlasпie w podpaloпym domu. jego осhго
па zd<}zyla go wyci<}gПC}C, ale juz піе zdolali przywrбcic mu przytom
пosci. w ZWi<}zku ze smierci<} .. Czerпika" SB powiesila potem w Zпіа
tупіе jedпego czlowieka, і to wlasпie tego, do ~tбrego пalezal dom 
z moj<} kryjбwk<}. Od tego czasu przestalem kwaterowac w tej wsi. 

Kwaterowalem w domach wiejskich w Uhryпowie, Pawlowicach, 
Wasylowie, ale duzo przebywalem takze w lesie, Ьо przewazпie tam 
odbywaly si~ spotkaпia z .. )ahod<t" czy "Zепопеm". Przez jakis czas 
піе mialem swoich kryjбwek. Korzystalem z gosciпy moich ludzi, 
mialem kryjбwk~ w Szmitkowie wraz z "Hromowym". 

)ak ЬуІу wуkопапе te kryj6wki? 
W Wi.erbi<tiu mieiismy kryjбwk~ z wejsciem z chlewu, а weпtyla
cj<} ze studпi. Niekorzystпe ЬуІо w піеj to, ze w chlewie ktos musial 
z gбгу maskowac wlaz, Ьо taka ЬуІа jej koпstrukcja. Іппа kryjбwka, 
chyba w Szmitkowie, miescila si~ w ruiпach folwarku, wlasciwie to 
w lochach. Zorgaпizowal і<І .. Hromowy", wymyslaj<}c sobie, ze od
grodzi jeden z lochбw ceglan<} scian<}. Zbudowala і<І moja осhгопа. 
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. JSCte zapasowe mбj ochroniarz 
rka"~6 wyprowadzil do sadu. Lo

byty о tyle dobre, іе wejscie do 
ch nie pozostawiato zadnego sla-
. Та kryjбwka nigdy nie wpadla, 

rz najmniej w czasie mojej bytnosci 
Chelmszczyznie, jakkolwiek nie 

ет, czy nie zostala zdekonspirowa-
zwiqzku z aresztowaniem ,.Hro

ego". 

zna tam byto pracowac, spac, 

dosc duia, skladala si~ z dwбch 
· і Mieszkancбw miata niewielu, 
іе ,Hromowego", Migusa і moze in

Iwan RosH ,.jurko", cztonek 
ochrony і tчcznik Eugeniusza 
Sztendery ,.Prirwy" 

z ochrony. Zresztq zasad konspiracji przestrzegatem scisle, а to 
czalo, ze liczba tych оsбЬ nie mogta przekraczac 4-6. 

6Ь liczyta pana ochrona? 

rainy przyszedlem z jednym cztonkiem ochrony, potem bytem 
oslonq UPA. Gdy szedlem па Chelmszczyzn~, towarzyszyt mi 

• ~Szu haj", jeszcze mtodszy nii ja. Dat mi go ,.Zalizniak". Gtбw-
moim osobistym obroncq caly czas byt Michat Migus "Zirka", 
sniej ochraniat "Jahod~", razem z nim stuzyt w dywizji, uciekli 

·е · " Zamosciu. 

protokotu przestuchania referenta politycznego rejonu І 

adrejonie "Liman" Daniela Szulhana "Chmila", dowiedzia
i~ о pana ochroniarzach "Szuhaju", "Petrusiu", "Chmarze". 

ta informacja jest ро cz~sci dokladna, acz nie wyczerpujqca, 
kich ludzi bylo wi~cej. "Chmara"77 potem zostal rejonowym 

ichat Migus "Zirka" (1921-2011)- cztonek ochrony referenta politycz
kп;gu ІІІ Eugeniusza Sztendery . 

... Wlodzimierz Tesla ,.Chmara" (1924-1951)- referent polityczny rejo
' ' nadrejonie ,. Liman". Przedostal si~ па ziemie zachodnie, odnaleziony 

Leona tapinskiego ,.Boguslawa" і zamordowany z jego rozkazu w 1951 г. 
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w okolicy Hrubieszowa, sam go mianowalem, to byl chyba rejon lV 
lub V. Z tej okolicy tez pochodzH, ale nie wiem sk<Id. Dobry zolnierz, 
mial zdolnosci przyw6dcze. Chyba byl jeszcze "SokB", kt6ry wedlug 
"Zirki" mial sypac. Mialem ich doslownie ki\ku, nie wi~cej jak 6-7, 
obj~tych ро "Czerniku". 

Zapami~tal pan па przyklad "Petгusia"? 
Wolyniak, pozostalosc ро oddzialach wolynskich z kurenia "Ostriz
skiego"7н z 1944 г. Byl przy mnie caly czas, nie wiem, со dzialo si~ 
z nim potem. Natomiast "Szuhaj" dostal mi si~ od "Zalizniaka" jesz
cze w Lubaczowskiem. Byl to mlody chlopak, chociaz і ja nie bylem 
stary. Nie pami~tam wszystkich nazwisk czy pseudonim6w. Pewne
go razu w jednej kryj6wce nic Ьу nam nie pomoglo ... 

Pгosz~ dokladanie о tym opowiedziet. 
То byla rezerwowa kryj6wka, wygl<Idala na bardzo pewn<I. Miesci
la si~ w stodole, wejscie w podmur6wce. Wlasciwie to ро stodole 
zostal dach і kupka slomy, ale nie zostawialismy ро sobie s\ad6w, 
Ьо stodola stanowila przeciez cz~sc gospodarstwa, gdzie wszyst
ko bylo wydeptane. Na dworze spieka, wentylacja w bunkrze zla. 
Opr6cz swoich ludzi mialem na glowie "goscia" z zagranicy "An
tona", kt6ry szedl do "Stiaha". W tym samym czasie Polacy wykry
li nasz osrodek propagandy w Mycowie, wi~c. m.in. "Czmelyka"7ч, 

"Borysa", "Pewnego"нo, "Slot~"н• zabralem do siebie. Zebralo si~ nas 
pewnie z 15 os6b. Ро obiedzie rozlegly si~ strzaly, Ьо do Oserdowa 
przyjechalo WP. Wszyscy weszlismy do kryj6wki, ale dw6ch ostat
nich zolnierze zobaczyli, jak znikaj<I w "stodole". Ро pewnym czasie 
zostalismy odkryci, zolnierze zlokalizowali wlaz do bunkra, kt6ry 

76 Aleksy Hromadiuk .. Ostrizski" (1913-1944)- dowбdca UPA. od lutego 
do wrzesnia 1944 r. dowodzil pulkicm im. Bohuna wchodz<tcym w sklad Okrt;
gu Wojennego UPA .. Turiw". 

7
" Teodor Werbiwski .. Czmelyk"- pracownik referatu propagandy Okrt:gu ІІІ. 

но )erzy Trochymowicz .. Pewny" - pracownik referatu propagandy Okrt;
gu ІІІ, redaktor naczelny czasopisma .. lnformatywni Wisti" wydawanego przcz 
referat propagandy Okr«:gu ІІІ dla 28. Odcinka Taktycznego. 

61 Mikolaj t.opuszanski .. Siota", .. )awir" - pracownik referatu propagandy 
Okr«:gu ІІІ, redaktor .. lnformatywnych Wisti". 
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zreszt~ піе zostal zamaskowaпy. Slyszalem, jak jedeп mбwi do dru
g.ego, і.е tu реwпіе zпajduje si~ magazyп UPA, bez ludzi. "Potrzeb
ny lom, і.еЬу zruszyc cegly" - і ро zпalezieпiu go zacz~li torowac 
sobie wejscie. "Реwпіе jest tam реlпо slопіпу" ... Wiedzialem wi~c. 
ze moi.emy liczyc па efekt zaskoczeпia. W kryjбwce пajpierw bylo 
z.le. пiektбrzy chcieli рореlпіс samobбjstwo. ZabroпHem і powie
dztalem, і.е wyrzucamy graпaty, wyskakujemy, walimy w Polakбw 
• uciekamy. Kazalem uszczelпic kocami szpary w murze. tom tym
czasem гоЬН swoje, cegly padaly jedпa ро drugiej ... Zobaczylem juz 
wlпierzy, аІе опі піе widzieli mпіе, Ьо zпajdowalem si~ ро "ciemпej 
stroпie swiata". Odbezpieczylem graпat і rzucHem w otwбr. "Gra
nat'" - wrzasп~l ktбrys zolпierz. Wyskoczyli w tym samym czasie, 
Jo)k пast~pH wybuch, ktбry troch~ mпіе ogluszyl. Jak przez mgl~ 
uslyszatem: .,Dowбdca zabity ... ". Chcieli wzi~c mпіе za поgі jako tru
p.a і odci~gп~c od otworu, аІе ruszylem si~ і powiedzialem, ze ci~
gnac mпіе пigdzie піе trzeba. Ktos z пaszych, chyba .,СуЬа"н2, wspi~l 

st~ ро dгаЬіпіе і poci~gп~l wбzek, ktбry blokowal wyjscie. Wysko
czylem па zewп~trz. Niedaleko zobaczylem zolпierzy polskich, ро 
drugiej stroпie stodoly, пikt z пісh піе zostal zabity ро wybuchu gra
n.atu. Odbezpieczylem swбj automat, аЬу strzelac, jedпak si~ zaci~l. 
"іа szcz~scie za mп~ juz byl Cwil і pytal, gdzie ma strzelac. Wskaza
tem рбtпосп<J cz~sc stodoly. Cwil puscH seri~ w tym kieruпku, а ja 
czyscHem swбj automat chustk~ do поsа. Zadzialal. Przycisп~lismy 
Polakбw do ziemi, Ьус moze uciekli, Ьо juz ich піе widzialem. Sko
czylismy па poludпie, tam rosla wysoka trawa, піе ruszala si~. wi~c 
n•e bylo w піеj zasadzki. Pozostali tez wyszli z kryjбwki. "Реwпу", 
ktory pochodzH z Wolyпia, krzykп~l: "Slawa! Przebojem паргzбd!". 
І niestety ile wybral kieruпek ucieczki, а za піm іппі, Ьо pod~zyli па 
•·schбd. Potowa z пісh poleglaю. 

•. N N .. СуЬа" -· pracownik komбrki technicznej referatu propagandy Okr~
J:\J ІІІ. 

· Wydarzenie miato miejsce 20 czerwca 1947 г. Ze sprawozdaft wojsko
W)"Ch mozna si~ dowiedziec, ze W uzupelnieniu meldunku z dnia 21.06.1947 r.: 
~~о;~ podstawie zdobytych dokument6w і zeznan ujf;tej maszynistki ps .. :Tyrsa" 
ІІStulono nazwiska і pseudonimy zlikwidowanej w dniu 20.06.1947 r. w miejsco
.usct Oserd6w (9012) Grupy Propa_qandowej і Redakcji .. Peremoha"- .. Okruino-
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Moja grupa, ja, Cwil і jeszcze jeden, wpadlismy w krzaki, potem 
w pokrzywy і dotarlismy do drogi. W jarze w dole dostrzeglem Po
lakбw kolo domu, gdzie wiedzialem, ze niedawno zabito swini~. Na 
jej mi~sie, а nie na nas, koncentrowala si~ uwaga zolnierzy. Przele
zelismy tam do nastania nocy. Dotarlismy do. Wasylowa, gdzie od
nalazlem l<}cznikбw. Moglem odeslac Cwila do "Oresta", а dalej do 
"Stiaha". Wlasciwie to juz zblizal si~ koniec naszej ерореі. Cwil chy
ba nawet do "Stiaha" nie dotarl ... 

Wspominany juz "Chmil" zeznawal, ze cz~sto zmienial pan 
czlonkow ochгony. 
Nie, ci<}gle ЬуІі сі sami. Rotacja kadr w tak newralgicznym miejscu 
grozilaby szybk<I dekonspiracj<}. Ochrona wykonywala takze funk
cje l<}cznikбw, а nawet przede wszystkim te funkcje. А sam "Chmil", 
Danylo Szulhan, mial zon~ Polk~. dzieci. )ako prowidnik ЬуІ dobry, 
wywodzil si~ chyba z miejscowychн". Popelnil jakies naduzycia ... 

ho Prowodu'; wydajqcej biuletyпy pod tytulem .. Iпformacijпi Wisti': Likwidujqc 
powyiszq grup~. zabito: 1. kierowпika і redaktora wydawпictwa .. Peremoha'; 
profesora, pochodzqcego z tereп6w USRR ps ... Bat'ko"; 2. z-c~ kierowпika і redak· 
tora wydawпictwa .. Peremoha" - profesora wladajqcego j~zykiem пiemieckim 
і aпgielskim ps ... Siota"; З. czloпk6w tego wydawпictwa: а) ps ... Pewпyj" reporter 
wydawпictwa .. Peremoha'; Ь) ps ... Gепіа"- rysowпik і poeta wyd ... Peremoha'; 
с) ps ... ]aroslaw"- lekarz wydawпictwa .. Peremoha'; d) ps ... Netiaha"- fuпkcja 
пieustaloпa oraz uj~to maszyпistk~ і lqczпiczk~ wydawпictwa .. Peremoha" сі~і· 
ko rаппq w czasie walki- ps ... 'J}'rsa·: Radiotechпik wydawпictwa ps ... Grozпyj" 
zbiegl w czasie walki. CAW IV.S21.3.76, .. Biuletyn lnformacyjny" nr 0005/Zw, 
2 maja 1947 г., k. 96. 

ж Podczas przestuchania па UB Daniel Szulhan zeznat: .. Prirw{' pozпalem 
w zimie 1945/46 r. па odprawie komeпdaпt6w rejoп6w podleglych .. Prirwie': 
Odprawa odbywala si~ we wsi Hulcze ,qmiпa War~i powiat Hrubiesz6w. Na 
odprawie poruszaпe ЬуІу sprawy or,qaпizacyjпe, bliiszych szczeg616w піе ра· 
mi~tam ... Prirwa·; jak jui podalem, реІпіІ fuпkcj~ komeпdaпta пadrejoпu, /ecz, 
jak slyszalem. poza sprawami orgaпizacyjпymi, w siatce cywilпej OUN реІпіІ 
r6wпiei fuпkcj~ - jakq, te,qo піе wiem - w UPA. Odprawy komeпdaпt6w rejo
п6w .. Prirwa" zwolywal со ki/ka miesi~cy. Odprawy te mialy charakter orga
пizacyjпo-propagaпdowy ... Prirwa" zawsze роІесаІ, аЬу w tereпie odpowiedпio 
podtrzymywac ludzi па duchu, аЬу stosuпek ludzi do ruchu UPA zawsze ЬуІ po
zytywпy, а w okresie .. wysied/aпia'; аЬу піе wyjeidiac do ZSRR ... Prirwa" zawsze 
па odprawach zwracal uwag~ komeпdaпt6w rejoп6w па termiпowe паdsуІапіе 
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moze о to chodzilo "Chmilowi", gdy mбwil о konflikcie z pa
m? 
osobiscie nie miafem z nim konfliktu. То SB mogfo si~ tym zaj

vac. Zresztq esbekom nie podobafa si~ jego niezalezna posta-
• а musz~ stwierdzic, ze to byfa kompetentna osoba na swoim 
ejscu. 

mil" wymienil takZe "Dunajskiego", "Pewnego" ... 
najski"85 pochodzH z Wereszyna. Absolwent uniwersytetu lu
kІego, z zawodu nauczyciel. Starszy ode mnie z 15 lat. Miaf staz 
cze z czasбw okupacji niemieckiej, z UKC86 przed frontem prze

do podziemia. Stanqf па czele referatu propagandy w moim 
~u. Zaangazowafem go tez do rozmбw z Polakami. Podczas 
гotu spod Hrubieszowa pokazaf zdolnosci dowбdcze oraz od-

przydafa mu si~ znajomosc terenu z okresu wczesniejszego, 
m zdawafo si~. ze to kochajqcy gadanin~ inteligent. Inteligencja 
dala mu si~ znakomicie w czasie negocjacji z АК. jego dobrym 
а byl .,Pewny", syn oficera z okresu Walk Wyzwolenczych87

, 

czlonek referatu propagandy. 

"_.,...,..,т, ~v ... Prirwa" тіа/ przy sobie ochron~ 3/udzi, ЬуІі піт і: .,Szuhaj'; .,Petrus'; 
ora Ludzie сі zтіепіаІі si~ dosc cz~sto, takie poza wутіепіопуті w ochro-
rzv Prirwie'; ЬуІі jeszcze inni, lecz nazwisk ani pseudoniт6w nie przypo
m sobie. Wіет, іе .,Szuhaj" byl zawsze przy "Prirwie': jak ті wiadoтo, lu
:torzy ЬуІі w ochronie, pelnili r6wniei funkcj~ lqcznik6w "Prirwy': jakichs 
lnych lqcznik6w "Prirwy" nie znaleт. "Prirwa" najcцsciej przebywal па 

re ,qminy War~i, powiat Hrubiesz6w, widywaleт go nieraz w towarzystwie 
:uta: "Hroтowego'; "Chтelyka " і innych ludzi z UPA, kt6rych bliiej nie zna

IP BU 0192/337, t. 7, Protokбt przestuchania Danie\a Szulanskiego, 
rrze · nia 1948 r., k. 48. 

Teodor Harasymiak "Dunajski"- referent propagandy Okrr:gu ІІІ. 
Ukrai nski Komitet Ротосу (UKC) - nazwa powiatowych oddziatбw 

і· skiego Komitetu Centralnego z siedziba w Krakowie, jedynej герге

с і Ukraincбw w Generalnym Gubernatorstwie wobec wtadz niemiec-

~a\ki Wyzwolencze - popularne ujr:cie walk toczonych о swe istnienie 
І kra inskq Republikt: Ludowq і Zachodnioukrainskq Republikt: Ludowq 
ch 1918-1920. 
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W jedпym z zezпaii пatknctlem si~ 
па iпfoгmacj~ о "Огуsі'. МіаІа byt 
рапа sympatict. 

"Orysia"88 rzeczywiscie byla mi bliska. 

Czy w latach S0.-70. koпtaktowal 
si~ рап z dawпym podkomeпdпym 
"Czausem", ktбгу mieszkal w Polsce 
ро wyjsciu па wolпost? 
Nie, w ogбle nie utrzymywalem kon
taktбw w Polsce. 

)aki ЬуІ Miгoslaw Oпyszkewicz 

Maria Dowhan .. Orysia" "Oгest", paiiski bezposгedпi pгze-
tozoпy jako dowбdcy 27. ОТ "Daпy

liw" і Batalioпu Chetmskiego? 
Normalny konspirator, niczym szczegбlnym si~ nie wyrбznial, jed
nak byl osobq znaczqcq. tqczyly mnie z nim normalne stosunki sluz
bowe, nie poznalismy si~ blizej. 

А "Dalпicz"? 

Ten byl esbekiem, ale chcial і umial wyjasnic mi zasady pracy SB. 
Uswiadamial mnie w kwestii stosunku OUN do problemбw SB . . 
Jaki ЬуІ popгzedпik "Beгkuta", Магіап t.ukasewicz "Jahoda"? 
Mial matur~, byl sportowcem, odznaczyl si~ podczas obrony Sah
rynia89. Bylismy kolegami, ale nasza wspбlpraca trwala ty\ko kilka 
miesi~cy90. On przyszedl wczesniej, z Zamoscia zdezerterowal od 
Niemcбw. Zaczql dzialac na odcinku antypolskim, а wtedy, na po
czqtku 1944 г., Polacy byli bardzo silni. Najpierw byl w bojбwce 

88 Maria Dowhan ,.Orysia" - pracownica osrodka propagandy w Okr<:gu ІІІ . 

Zob. rozmow<: z nіСІ w tej ksi<ti ce. 
~~'~ Ukrainska wies Sahryn w powiecie hrubieszowskim zostala zniszczona 

w czasie mordu masowego dokonanego przez АК 10 marca 1943 r. 
90 Marian tukasewicz .. )ahoda" udusH si<: w kryj6wce w Zniatynie 17 wrze

snia 1945 r. 
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czereta"91 . Z Wolynia przybyli dawni zolnierze z dywizji "Halyczy
. do ktбrych dolчczyl swojq czot~ zorganizowanч za Niemcбw. 

rozbili АК pod Posadowem92
• Zolnierzy "Jahody" wspomбgl wtedy 

геn z Wolynia oraz grupy z Rzeczycy і Ulhбwka w Galicji. W czasie 
walk okazalo si~, ze АК nadaje si~ do atakбw па wioski, ale zle 

е sobie rad~ w regularnych walkach partyzanckich. 
·ast~pnie "Jahoda" odszedl do wsi Dqbrowa, gdzie starl si~ z od
tem "Basaja"93 і resztkami АК RozbH ich, to byl jeden z kluczo

~ ch momentбw, Ьо Polacy okazali si~ bezsilni94• Nasze oddzialy 
rly front na rzece Huczwie. Potem pod Nabrozem niepotrzeb
starl si~ z niemieckq dywizjq pancernq, z jej zwiadem pancer
. ktбry chcial, аЬу nasi go przepuscili, па со nie otrzymali zgody. 

mcy zaatakowali і rozbili sily "Jahody". Z kilkunastoma zolnie-
mi musial odejsc па poludnie, za Solokij~, а сі z dywizji udali si~ 
' r paty. Ро jakims czasie wrбcH па Chelmszczyzn~. Zlikwidowal 

irowane przez NКWD grupy w Machnowie, Czerniczynie, wspo
i nego juz "Jurczenk~", а w Krylowie ... 

іа", czyli Stanislawa Basaja, dowбdc~ Batalionбw Chlop
ch wspбlodpowiedzialnego za wielkie mordy w Hrubie-

skiem. Zna pan szczegбly smierci Basaja? 

• le pami~tam, ze z rekomendacji "Stiaha" mialem si~ z nim 
ntaktowac, otrzymalem nawet haslo kontaktowe па Basaja. Na 
,. sposбb ubiegl mnie "Jahoda", Ьо przed moim przybyciem па 

Daniel Mykytyta "Oczeret"- w 1944 r dow6dca zandarmerii wojskowej 
mpanii "Wilki". 
Oddzialy Zjednoczonego Frontu Chetmskiego UPA oraz kompanie z Wo

kwietnia 1944 г. w bojach pod Posadowem zadaly ci~;zkq kl~;sk~; sHom 
wodu Tomasz6w Lubelski і wspomagajqcym je formacjom. 
Stanistaw Basaj "Rys" (1917- 1945) - w latach 1942-1944 dow6dca 

ne b6j6wki Stronnictwa Ludowego па Chetmszczyznie - oddziatu Ва· 

•\V Chlopskich, ро przejsciu frontu komendant posterunku МО w Kry
Dnia 25 marca 1945 г. zlapany przez oddzial "Wi\ki" pod dowбdztwem 

na tukasewicza "Jahody". Wykonano na nim wyrok smierci za zbrodnie 
:-tosci ukrainskiej. 
Оо boju mi~;dzy kompaniq UPA "Wi\ki" pod dow6dztwem Mariana tu
ricza "Jahody" а oddziatami АК pod wsiq Dqbrowa doszlo 2 czerwca 
r АК ро stracie со najmniej 13 zolnierzy zmuszona zostata do odwrotu. 
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Chetmszczyzп~ ,.zdj<tl" Basaja w Krytowie. Gdy powiedziatem mu 
о tym, ze mam koпtakt па Basaja, пiezbyt wiedziat, со odpowiedziec. 

W 1943 і w 1944 г. w Hгubieszowskiem mialy miejsce wielkie 
moгdy па ludnosci ukrainskiej dokonywane pгzez АК і BCh. Со 
ЬуІо ich pгzyczynct? 
Na Chetmszczyzпie zпасzпе wplywy mieli komuпisci. jeszcze za Pol
ski bojowki chetmskie ЬНу si~ z galicyjskimi, па przyktad w War~zu. 
РоdоЬпіе juz wtedy bili si~ tam z пaszymi polscy ,.krakusi". А za
tem jeszcze przed wojп<t istпiato tam парі~сіе. Na Wotyпiu w tym 
czasie paпowat spokoj. W czasie okupacji Niemcy dali Ukraincom 
troch~ wtadzy, przybyto tam wielu emigraпtow z Galicji, powstata 
Ukrainska Policja95

, пatomiast Armia Krajowa w zadeп sposob піе 
chciata si~ zgodzic па to, ze піе mog<t uwazac za Polsk~ tereпow піе 
to, ze za Bugiem, а przed Bugiem. Na Chclmszczyzпie mordy zacz~
ty si~ wczesпiej піz па Wotyпiu, b~d<tc wyпikiem decyzji polskiego 
kierowпictwa, posiadaпych tam mozliwosci orgaпizowaпia zbrod
пi і samej psychologii sprawowaпia wtadzy, ktora роwіппа jakoby 
spoczywac wyl<tczпie w polskich r~kach. Natomiast Ukraincy po
wszechпie uwazali Chclmszczyzп~ za cz~sc Ukraiпy. Trudпo im si~ 
zresz4 dziwic, ale пasz staп posiadaпia і baza ludzka w tym regioпie 
byta bardzo ostabioпa ewakuacj<t elemeпtu ukrainskiego w czasie 
І wojпy swiatowej. Od tego czasu піе moglismy tam dojsc do siebie. 

Jaka ЬуІа rola Niemcow? 
То опі urz<tdzili akcj~ koloпizacji па Zamojszczyzпie, а chyba wta
sпie to zapocz<ttkowato pozпiejsze polskie mordy па Chetmszczyz
пie, Ьо Polacy ЬгопіІі swoich, а Ukraincy swoich. Nie zajmowatem 
si~ blizej zagadпieпiami z lat okupacji, przybytem па Chetmszczy
zп~ w 1945 г., gdy sytuacja byta іппа. 

Wгotmy zatem do tego okгesu. 
Nie bytem spadkobierc<t lat 1943-1944 w tym геgіопіе. UPA пaj
gorsze walki z АК і BCh miata juz za sob<t. Byto kilka miesi~cy ро 

'!S Ukrainska Policja, petna nazwa: Ukrainska Policja Pomocnicza - niemiec
ka formacja policyjna w Generalnym Gubematorstwie zlozona z Ukrainc6w, 
przeznaczona do sruzby па terenach zamieszkiwanych przez ludnost ukrainsq. 
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' nie, do gry wkraczalo NКWD, а my organizowalismy 28. Odcinek 
ctyczny UPA. 

k wspominalem, pierwszym moim zadaniem byla opieka nad 
ma oddzialami, ktбre przybyly z Ukrainy. Zdecydowalem si~ 

erowac je па Podlasie, gdzie nie bylo zadnego oddzialu. Wcze
ej oddelegowalismy tam kilka оsбЬ w celu tworzenia organiza
bo wyglqdalo na to, іе tam dotqd nie zostala zawiqzana. Wtedy 

, awalo si~ nam jeszcze, іе Chelmszczyzn~ uda si~ odrodzic, ale 
· tce przekonalismy si~. іе ludnosc w wi~kszosci wyjechala na 

· n~. Zresztq cz~sciowo dlatego, іе nie zorganizowalismy tam 
zej siatki. Nic dziwnego, Ьо gdyby nie idea "Stiaha", аЬу cala lud
. с stawiala орбr wysiedleniu, to kto wie, czy takze w innych miej
ch nie doszloby do takiego oczyszczenia terenu, іе bolszewicy 
mieliby gdzie przeprowadzic akcji "Wisla" ... 

czego па Podlasiu nie dyslokowano oddzialбw UPA? 

Udaly si~ tam "Wilki"-1, ale "Osyp': wychowawca polityczny od
lu, odniбsl ci~ikq ran~. inni ranni tez nie mieli tam zorganizo

neJ opieki medycznej. "Osyp" zginql, oddzial mial zostac na Pod
u na stale, jednak ze wzgl~du na slabosc siatki podlaskiej wrбcH 
eren "Limanu". Zresztq па Podlasiu Ukraincy dosyc dobrze trzy
i si~ w ramach struktur komunistycznych, dzi~ki czemu tam nie 
Іо do takiej rzezi jak w Nadsaniu. Zmniejszalo to potrzeb~ or-

izowania obrony ludnosci przez OUN, ale to z kolei skutkowalo 
sciq samej Organizacji. Z nami wspбlpracowal tam jeden stary 
ek partii komunistycznej, nazywal si~ chyba Dejneka "Skowo

.! .. , pracowal w propagandzie. Szefem byl "Chmara"97, byl esbi
Wolodia"98, lwan Szamryk "Czub"99, z ktбrym dlugo korespon
alem ро tym, jak znalazlem si~ па Zachodzie. 

Aleksander ·oejneka "Skoworoda" (1914- 1989) - pracownik komбrki 
cznej w referacie propagandy nadrejonu "Lewada". 
Eugeniusz Skrzynski "Chmara" - referent polityczny nadrejonu "Le-

lwan Romaneczko "Wolodia", "Morozenko", "Szpyl" - referent polityczny 
ІОПU "Lewada". Jako referent SB uzywal pseudonimu "Jary". 
lwan Szamryk "Czub"- referent propagandy nadrejonu "Lewada". 
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Tam takZe doszlo do porozumienia mi-:dzy polskim і ukrain
skim гuchem antykomunistycznym. 
Polacy do konca wojпy sctdzili, ze ukrainska polityka p6jdzie па 
ust~pstwa. Zapatrzeпi byli w sceпariusz z І wojпy swiatowej, со gra
пiczylo z iluzj<J. Galicja stala si~ cz~scict ZSRR, а опі пadal sctdzili, ze 
Sowieci si~ zmieпi<J. Liczyli, ze za сеп~ wsp6lpracy z partyzaпtami 
sowieckimi па Polesiu і Wolyпiu uzyskaj<J jakies ust~pstwa ze stro
пy ZSRR. РІап "Burza" піе zawieral skladowej walki z Sowietami, 
а wr~cz odwrotпie. W zasadzie polityka polska w czasie 11 wojпy 
swiatowej byla jedпym wielkim oczekiwaпiem па pomoc Zachodu. 

OUN miala proalianckct skladowct? 
jasпe. 

Wyganianie і zabijanie Polakow na Wolyniu mialo jej w tym po
moc czy zaszkodzic? 
Na Wolyпiu піе bylo zadпej koпcepcji. Tamtejsi mieszkancy doszli 
do wпiosku, ze пalezy rzпctc Polak6w. То w zadeп spos6b піе wcho
dzHo do zalozen strategiczпych OUN, Ьо to піе byla polityka апі we
wп~trzпa, апі zewп~trzпa. Nalezalo wliczyc to, ze Wolyn moze uza
lezпic паs od swiata zewп~trzпego, kt6ry byl паm potrzebпy. 

Ugodowi melnykowcy nie podjt:li гozmow z podziemiem pol
skim, а jakoby fanatycznie antypolscy band~rowcy robili to bez 
zbt:dnego zwlekania? 
Nie wiem, dlaczego, ale tak si~ stalo. 

Jak powstala idea ataku na Hгubieszow? 
Pomysl przedstawili Polacy. ja zglosHem to "Orestowi", kt6ry skoп
taktowal si~ w tej sprawie ze "Stiahem" і "Dalпiczem". Obydwaj si~ 
zgodzili. Odbyly si~ spotkaпia UPA-WiN w tej sprawie, bez mojego 
udzialu. Ostatпie w lesie pod Hrubieszowem. W czasie tego spotka
пia wyjasпialem im histori~ zrozstrzelaпia jenc6w polskich z Woj
ska Polskiego па poludпiu. Na Podkarpaciu toczyly si~ ci~zkie walki, 
dow6dca "Chriп"100 odпi6sl tam szereg zwyci~stw, і raz wydal roz-

100 Stefan Stebelski .. Chrin" (1914-1949) - dow6dca kompanii UPA .. Sztur
mowiec" -5 wchodzё!cej w sklad Batalionu temkowskiego па terenie 26. ТW 
w VI OW UPA-Zach6d. 
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·1z rozstrzelania chyba z 40 zolnierzy WP. Jeden z nich uciekl, а pod 
plywem jego relacji z pogrzebu wojsko zacz~lo powaznie walczyc 
UPA, jego morale si~ podnioslo. Кierownictwo polityczne zawsze 
1legalo na to, аЬу jencбw nie zabijac, а zwalniac. 

і zolпierze WP zostali zabici, gdy2: sctd polowy UPA udowod
il im udzial w mordzie па ukrainskiej ludпosci cywilпej w Za

dce Morochowskiej па poczcttku 1946 r. 
nak niepotrzebnie zastosowano zasad~ odpowiedzialnosci zbio
·ej. NaJezalo zrobic porzqdny sqd, czego "Chrin" nie uczynil. І te
przed Hrubieszowem musielismy wyjasniac Polakorn, ze to bylo 
pagandowe klamstwo komunistбw. Sami nie wierzylismy w ten 
nek "Chrina": nazbyt rбinily si~ od powszechnie przyj~tych 

as norm. Му zwalnialismy zlapanych zolnierzy polskich, а wla
. ·•е to nie polskich, а komunistycznych. Podobnie jak milicjan

' 1esli nie brali udzialu w zbrodniach na Ukraincach. 

рапu wiadomo о mordzie па Ukraincach w Wierzchowiпach? 
о о tym wiedzialem. Ten mord101 dotyczyl terenбw, gdzie nasze 
tywy nie si~galy. Wierzchowiny juz przed wojnq byly prokomu

czne, w 1944 r. daly wielu swoich do komunistycznych szere
, Oczywiscie byla to zemsta polskich szowinistбw z jednej stro

komunizujqcych mieszkancach wsi, а z drugiej zemsta na WiN 
szq wspбlnq akcj~ w Hrubieszowie. 

Podlasiu rozmowy z Polakami prowadzH "Milko". 
IІgentny czlowiek, za okupacji uczyl si~ w gimnazjum ukrain

m \V Chelmie. Mial nawiqzywac kontakty z WiN na Podlasiu, do
\yYSlalem go wraz z oddzialem jako mojego przedstawiciela. 
takty w tamtejszym terenie przekazal mi "Staruch", ktбry mial je 
.ot~biewskiego. "Milko" nie przyslal mi sprawozdania z pierw
~o spotkania z Polakami. Zostal zlapany zaraz ро nim przez UB 
z z tamtejszym prowidnikiem "Chmarq". 

Dnia 6 czerwca 1945 г. oddzial Narodowych SH Zbrojnych zamordowal 
і Wierzchowiny w powiecie Кrasnystaw 196 obywateli polskich naro
ci ukrainskiej. 
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Spotkal si~ pan z )erzym t.opatyDskim, gdy ten рпуЬуІ na roz
mowy z Delegatuгct Sil Zbrojnych na Кraj? 
Wiedzialem, ze przyb~dzie w celu пegocjacji z Polakami. МіаІ Ьус 
takze scictgпi~ty przez "Stiaha" Swiatoslaw l:.ewicki, brat Borysa l:.e
wickiego102. "Szejk" mial spotkaпie z Gol~biewskim, ale przyszedl 
w tym czasie, jak ja udalem si~ па Chclmszczyzп~. Okazalo si~ tez, 
ze Gol~biewski jest w trudпej sytuacji, Ьо wydal rozkaz о zaprzesta
пiu walk z UPA, а jego wyzsze dowбdztwo tego porozumieпia піе 
uzпawalo. 

Dowodztwo WiN ch~tnie zgodzilo si~ na to, аЬу podlegac ukra
inskiemu sojusznikowi z UPA w czasie akcji w Hгubieszowie? 
Gdyby to опі mieli torpedy103, to Ьус moze sytuacja wyglctdalaby 
dokladпie odwrotпie. А ту rozporzctdzaliSmy wielkimi rakietami 
пiemieckimi, tzw. torpedami, zdolпymi do rozbicia budyпkбw mu
rowaпych. Niosly ok. 50-70 kilogramбw laduпku wybuchowego. 
)edпak bolszewicy і Polacy spali w okopach, а піе w budyпkach 
koszarowych, Ьо kuгеппу "Jahoda" pokazal w Czerпiczyпie czy Wa
r~zu, jak takimi wlasпie torpedami rozbija si~ budyпki. Wiedzieli
smy, ze піе b~dzie latwo піе tylko zaatakowac ich w otwartym polu 
і w okopach, ale і zwyci~zyc. Oczywiscie піе plaпowalismy ataku па 
koszary. 

Czym rozpon:ctdzaliscie w takim гаzіе? 
Niepostrzezeпie dostac si~ do srodka miasta, podejsc па jak пaj
mпiejszct odleglosc do obiektбw і пiespodziewaпie zaatakowac 
zпajdujctce si~ w пісh zalogi wojskowe. Dotyczylo to w zasadzie піе 
zolпierzy w okopach kolo koszar, а okolo 150 ekawudzistбw, Ьо sie-

102 Borys tewycki (1915-1984)- polityk ukrainski, publicysta, sowieto
log. W tym czasie przebywal w Monachium. 

103 torpeda - uzywana przez UPA nazwa niemieckiego pocisku rakietowe
go klasy Werfer. Mariusz Zaj~czkowski przypuszcza, ze UPA na Chelmszczyi
nie uzywala najlzejszych pocisk6w: Werfer-41 (waga 32 kg, kaliber 150 mm, 
zasit;g skutecznego razenia 4-6,5 km) і Panzerwerfer (waga 34,1 kg, kaliber 
150 mm, zasit;g skutecznego razenia 4-6,5 km), zob. М. Zaj~czkowski, Pod 
znakiem kr6/a Danie/a. OUN-8 і UPA па Lubelszczyinie 1944-1950, Lublin
Warszawa 2016, s. 51. 
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zieli sobie w dwбch budyпkach і czuli si~ tak реwпіе, іе пawet піе 
-ystawili zalogi w okopach. Przy dwбch maksymach przed budyп
mi czuwali bojcy. lппі bron trzymali w szafach, spali w lбzkach. 
szyscy zostali пaszym uderzeпiem kompletпie zaskoczeпi. 

ak udalo si~ wam do nich podejst? 
·tasпie па tym polegal caly problem. Nalezalo пiepostrzezeпie 
Іііус si~ przynajmпiej па sto metrбw, аЬу mбс oddac сеІпу strzal 
rakiety. Odleglosc taka stwarzala пiebezpieczenstwo dla strzela
cych, Ьо mogly ich rапіс odlamki murбw. Мбj oddzialliczyl po
d 50 zolпierzy. Prowadzil паs przewodпik, miejscowy. Podczas 
·1scia do miasteczka rozbroilismy pi~ciu milicjaпtбw. W ktбryms 
Іmепсіе przewodпik powiedzial: "То NКWD". Pozostalo роkопас 
·ies рбl kiloюetra, chociaz пaprowadzeпie okazalo si~ пiezbyt do
dпe. Podchodzilismy w zupelпej ciszy. І doszlismy do jakby parku 
rodku miasteczka. "Suszko"104 wysuпql si~ do przodu. Ро chwili 

.yslal lqczпika, аЬу dostarczyc mu wi~cej torped, ktбre trzeba 
; о przeпosic паd zelazпym ogrodzeпiem. "Hromowy" zbadal, іе 

ma w піm przejscia. "Suszko" ustawil tymczasem pierwszq tor
~ і odszedl do tylu, kabel па to pozwalal. Sygnalem poczqtku ak-

miala Ьус torpeda wystrzeloпa w dworek NКWD. Teraz wszystko 
~ о w r~kach "Suszki". Odpali czy піе odpali? Widzialem, jak z bu
~ ku wychodzi bolszewicki patrol, gdy "Suszko" wszystko zrobil, 

пalezy і powiedzial: "Gotбw". Oddalem rozkaz oddaпia strzalu. 
rpeda zaryczala, zerwala si~ do lotu і w mgпieпiu oka przebila 
·ап~ budyпku. W srodku пastqpil wybuch, z budynku malo со zo

o. Zolпierze zostali zabici albo ogluszeпi. 

_ · zostal przypuszczony atak па ten budynek? 
budyпek zdemolowalismy, uderzeпie bylo пader skuteczпe, 

:ос ро dokonczeпiu dziela zmasowaпym ogпiem karabiпбw ma· 
" nowych mdzпa bylo si~ wycofywac. Pod jego osloпq "Suszko" 

zyl jeszcze odpalic drugq і trzeciq torped~. Bardzo waiпq і dobrq 

Grzegorz Rudenko .,Suszko" - specjalista od pirotechniki, przez pewien 
cztonek sztabu 28. ОТ. 
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robot~ wykoпywal w tym czasie .,Mlot"105
• Odпiбsl wielki sukces, 

zdobywajClC budyпek Urz~du Bezpieczenstwa. То byl glбwпy efekt, 
Ьо uwolпieпi zostali wi~zпiowie і zпiszczoпo dokumeпty, mi~dzy іп
пуmі dokumeпty sledztwa паd Wlodzimierzem Sywakiem .,ZirkCl" ... 
Dzi~ki пaszym torpedom о роgопі ze stroпy NКWD піе moglo Ьус 
mowy. Ро drodze .,Hromowy" zlikwidowal jeszcze bolszewickiego 
majora, przyпajmпiej mial takie раgопу, па moscie zostal jego trup. 

Mogl sit: nim okazac porucznik Wojciech )aruzelski ... 
)aruzelskP06 byl wtedy w Hrubieszowie, ale stacjoпuj'lce па skra
ju miasta Wojsko Polskie bylo пeutralпe. Wiadomo, ze bolszewicki 
oficer wpadl do koszar, wymagal, zeby zolпierze polscy pospieszyli 
z pomoc'l. І піс. Polski dow6dca si~ піе spieszyl. W koszarach byl 
takZe jaruzelski. Wygl<ida па to, ze przyszly geпeral і prezydeпt tak
ze byl wtedy w zmowie z UPA і WiN. Do dzis rzecz jasпa піе wiado
mo, jak'l rol~ odegral wtedy w Hrubieszowie ... 

Spod lasu terebinskiego .,Hromowy" rozbH sowieck'l taпkietk~ 
і oslaпial пasz odwrбt107 • Pol<iczylem si~ juz z jego ludzmi, omawia
lismy dalsz'l оЬгоп~. slonce mielismy juz паd паті. І wszystko bylo
by w porz<idku, gdyby піе sпajper wroga. Trafil mпіе zgodпie z zasa
d<i sпajpersk'l: szukac ludzi z mapпikiem lub pagoпami. А ja пiestety 
zapomпialem zdj'lc mapпik ... Upadlem. Lekarz powiedzial potem, 
ze strzal byl .,szcz~sliwy", Ьо mбgl trafic w serce; а піе trafil. Zostala 
mоспо пaruszoпa ргzеропа, ale kula poszla w brzuch . .,Hromowy" 

105 Henryk Lewczuk .. Mlot" (1923-2009)- dow6dca oddzialu WiN w ОЬ· 
wodzie Chelmskim. 

106 Wojciech jaruzelski (1923-2014)- oficer WP, w czasie akcji па insty
tucje rezimu komunistycznego w Hrubieszowie porucznik w stacjonuj<}cym 
w miescie 5. pulku piechoty WP. 

107 W dniu 28 maja [1946 r.) pulkowa szkola podoficerska w Chelmie wzi~· 
Іа udzial w akcji przeciw bandom UPA w rejonie miasta Hrubieszow. W akcji 
bralo udzia/65 ludzi па maszynach pulkowych і WOP-u. Akcja zostala przepro
wadzona we wsiach Modryn, Teratyn, Mit;tkie, Stara Wies, Wasylow, Telatyn, 
Liski. W czasie akcji zabito 2 bandyt6w, З wzit;to do niewo/i, ktorych przeka
zano oddzialowi wojsk NКWD w Hrubieszowie. Strat wlasnych nie ЬуІо. CAW 
52/10/323, Meldunek bojowy nr 0121 Sztabu 9. zpp, 4-5-6 czerwiec 1946 r., 
k.129. 
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nsportowal mпіе wozem ze ЗО kilometrбw. Dostalem gorqcz
Lekarza nie mielismy. Zпalazla si~ siostra "Magistra", wczesniej 

Ceblowie byla siostrq zakonnq, а teraz medycznq. Miala na tyle 
1edzy, ze umiala oczyscic ran~, а potem organizm z гору. Wylizy

.. alem si~ powoli і si~ wylizalem, najpierw u nas, potem w szpitalu 
Jdziemпym WiN nad Huczwq, z 2-3 kilometry od Gdeszyna. 

о byt chyba bl<4d z рапа stroпy, ze jako dowбdca wszedt w samo 
entrum akcji. 

te traktowalem siebie jako jakiegos znacznego dowбdcy, ale rze-
~ wiscie moglem podzielic los "Konyka", ktбry zgiпql w czasie ata
Kurenia Przemyskiego па wojsko w Birczy108. Tu chc~ паdmіепіс, 
\V czasie odwrotu spod Hrubieszowa zdezerterowal "Suszko", 
z spec od torped pochodzqcy z Poltawszczyzny. Оо UPA uciekl 
ewoli od Niemcбw. МіаІ w Hulczu dziewczyn~ і wyjechal z піq па 

U ·rаіп~. Nie mam mu za zle tej decyzji, oddal паm wielkie zaslugi. 

ka byta reakcja "Oresta" па uderzeпie па Hrubieszбw? 

poczqtku wiedzial о wszystkim і zezwoШ па atak. Mialem z піm 
re koпtakty, Ьо jego kryjбwka zпajdowala si~ prawie па naszym 
·nie. Wprawdzie obawial si~ пiepowodzeпia, Ьо to byl atak па 
12<1 w umocпieпiach, ale dobro wspбlpracy ukrainsko-polskiej 
ewazylo. Jak to dowбdca: domagal si~ sprawozdaпia, піе byly 
е straty wroga. Nie dowiedzielismy si~ zbyt wiele о szczegбlach 

· zczen і stratach, gdyz bolszewicy szybko ogrodzili budynek і пі
nа tereп піе wpuszczali. Trupy wywiezli za Bug. Akcja miala 

sce w пiezalesioпym, prawie otwartym tereпie і to w poblizu 
, асу z Sowietami, skqd w kazdej chwili mogly przybyc z odsieczq 
czne sily. Bardzo wa:Zпq rol~ w calosci zadan zwiqzanych ze zor
zowaniem ataku odegral "Hromowy". 

zareagowaJ "Stiah"? 

ar ataku uzgadnial wczesпiej z "Orestem", sqdz~, ze mбgl Ьус 
О\ olony. То byl najwazпiejszy, пajwi~kszy akt wspбlpracy UPA 

Podczas ataku Batalionu Przemyskiego UPA na garnizon WP і posteru-
0 w Birczy w powiecie przemyskim 7 stycznia 1946 г. polegl m.in. do
batalionu Michat Halo .,Konyk". 
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і podziemia polskiego. ,.Stiah" nosil si~ z zamiarem wydania bro
szury о ataku na Hrubieszбw, ale nie zdctzyl. То byla ostatnia akcja 
UPA z udzialem sil calego kurenia. Wczesniej na Boze Narodzenie 
1946 r. odbyla si~ akcja Kurenia Przemyskiego w Birczy. Nie byla 
udana. Polacy, przygotowani do odparcia ataku, czekali na stanowi
skach obronnych. UPA poniosla znaczne straty і zostala zmuszona 
do odwrotu. Wiem, ze w 1945 r. na Zakerzoniu mialy miejsce inne 
operacje z udzialem kurenia. 

Со w kontekSde ataku na Hгubieszow mo:ina s.tdzic о "Zenonie?" 
jesli ,.Zenon" byl agentem, to powinien zawiadomic Sowietбw. Do 
dzis mnie to zastanawia ... 

W гozmowie dla polskiego czasopisma podziemnego . .АВС" 
w latach 80. wysoko ocenil pan postaw~ giOwnego architekta 
poгozumienia ро stronie DSZ-WiN Mariana Gol~biewskiego na 
ргосеsіе uщdzonym przez komunistow w 194 7 г. 
Marian Gol~biewski podczas przesluchan nie wyrzekl si~ idei 
wspбlpracy z UPA, za со grozila mu kara smierci. 

Wspбlpraca trwala, na rбzne sposoby, az do akcji ,.Wisla" na wio
sn~ 1947 r. Ро przeprowadzeniu deportacji w Przemyskiem Wojsko 
Polskie przyszlo na nasze tereny. Nastctpila blokada. Nie bylo mozli
wosci dzialania w dawny sposбb, bylismy sparalizowani. Ze swojej 
kryjбwki udalem si~ do Uhrynowa. Mialem nadziej~. ze spotkam si~ 
tam z oddzialami, ale ,.Zenon" zrobil rajd na polskie tereny. TraШem 
na oblawy. Wrбcilem do siebie, nie nawictzawszy kontaktu z siatkct 
pod Uhrynowem. Wracalem w palctcym sloncu, las byl gorctcy. male 
cieki ро prostu wyschly. Napilem si~ wody z bajora і od razu dosta
lem zapalenia migdalkбw. Ledwie dowloklem si~ do lasu. Mialem 
ponad 40 stopni gorctczki. Razem z dwoma ochroniarzami zatrzy
malem si~ ро prostu w dole w ziemi, а nie w kryjбwce. Nie bylem 
zdolny zrobic kroku. Gdyby przechodzilo tam wojsko, wpadliby
smy z calct pewnoscict. Ро kilku dniach dowloklem si~ do kryjбwki 
w Wierbictzu. 

Nie mielismy zywnosci. Udalismy si~ pod sam Belz, do Ceblowa. 
Bylo nas moze z pi~ciu, dwбch z ochrony niedawno zgin~o. jeden 
z lctcznikбw traШ na piwnic~. gdzie znalazl zeberka і schab w soli. 
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dowat plecak і juz ро drodze zaczчt jesc. Dostal rozwolпieпia. 
rocilismy do Wierbiчza do kryjбwki w szopie. То byta dobra kry

ka, posiadata wyjscie zapasowe do studпi. Nasz kolega przez kil
пi "pachпiat" tak піеzпоsпіе, іе musial pozostac па wierzchu, 
·ojsko mogto trafic па паs ро ... smrodzie. Potem przeпioslem 

do kryjбwki "Hromowego", gdzie spotkala mпіе оріsапа wcze-
obtawa. tчczпosc fuпkcjoпowata, ale піе tak, jak wczesпiej, 

о moglem wp{ywac па sytuacj~. 
potkatem si~ z "Berkutem". Powiedzial, ze spieszy si~ z odej
m па Zachбd, Ьо idzie zima і chce zdчzyc. Nie bylo wiadomo, jak 
agujч па паs Amerykaпie. Оп, "Czaus", "Czmetyk" z dokumeп
i odeszli па samym koncu wrzesпia. Poszli па ziemie odzyska
Z dokume~tami pomogla im "Slawka", juz па Podlasiu. Byla to 
ma tчczпiczka "Mikuszki", jej mчz zgiпчl па Ukraiпie, а опа wraz 
piakiem przeszla do Polski. Оп potem ро prostu uciekl za gra-
• zostawiajчc jq і bojбwk~. z ktбrч przybyl do Polski. "Slawka" 

ta sprawdzoпa przez SB: czysta. Zostala potem uj~ta przez 
ewikбw, wykorzystali jq do kompromitowaпia Kupiaka, gdy 
l dzialalпosc polityczпч w Kaпadzie. 

d піеj takie ja zaczчtem swojч drog~ па Mazury. Nie szedlem 
• а z grupч bojowч, Іісzчсч okolo ЗО оsбЬ. W drodze podzielili

, si~ па mпiejsze grupy 109
• 

czego wybral si~ pan wlasnie tam? 
7.3lo przeprowadzic reorgaпizacj~ пadrejoпu podlaskiego, а do
шej likwidacj~ tamtejszej siatki, zadbac о ludzi. Kadry podlaskie 
Іе dzialaty, ale juz wczesпiej prawie піе miaty tчczпosci z poru
m, wiedzialem, ze do пісh mogty піе dotrzec iпformacje о po

mie UPA па Chetmszczyzпie. Wiedzialem, ze "Orest" і "Zепоп" 

а podstawie zeznan З uj~;tych powstanc6w UB wyodr~;bnilo takie gru
dow6dc6w: 1. grupa dawnego cztonka ochrony "Prirwy" "Szuhaja": 

ta", "Stawko", "Czornomorec"; 2. grupa "Szepela": "jasen", "Кrywonis", 
rtny': "Zaporozec", "Kuczeriawy", "Zajczyk", "tys"; З. grupa "Szacha": "Bu-

• •• Ciaha"; 4. grupa "Morozenki" -"Oteha": "Kwitka", "Strila", "Hruszka", .,Pe
(dawny adiutant .,Prirwy"); 5. grupa .,Czausa": "Kania", "Bajda", "Patazka", 
Lu 08/260, t. 4, k. З1. 
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wyslali tam juz swych ludzi, аЬу zaj~li si~ demobilizacjё} па swych 
odciпkach. Mialem роdоЬпу obowiё}zek wobec gdzies 60 os6b, 
w tym ропаd 10 kobiet. Grupki te skoпtaktowaly si~ w wielkim le
sie Ochoza па wsch6d od Parczewa. Wkr6tce wok6l mпіе zebrala 
si~ wi~ksza grupa. Naszym glбwпym problщnem bylo wугоЬіепіе 
dokumeпtбw. 

Kto sit: tym zaj-.1? 

)а і jeszcze jedeп. Na Podlasiu dostalismy puste blaпkiety keпkart, 
паsі juz wczesпiej о піе zadbali. W jakims miasteczku па pierwszym 
pi~trze mieszkala "Slawka", tuz obok wlascicieli domu, wi~c spotka
пia z піё} піе пalezaly do wygodпych і bezpieczпych 110

• W tym czasie, 
gdy "Slawka" krё}zyla w poszukiwaпiu utrwalaczy і іппусh materia
lбw fotograficzпych, ja za kazdym razem рбl посу і caly dzien sie
dzialem па strychu. "Slawka" zпakomicie dala sobie rad~. Utrwalacz 
пioslem do lasu w meпazce ... 

W zwiё}zku z fotografiami mialem przygod~. Ьо ро wykoпaпiu fil
mu, trzeba go bylo пamoczyc w roztworze umozliwiajё}cym utrwa-

110 )aroslawa Kapij tak zeznawala о spotkaniu z Eugeniuszem SztendeJЧ 
і jego ludfmi: W koncи listopada 1947 r. pewпej посу przyszlo pod dom, w kto
ryт тieszkalam, trzech т~ісzуzп, proszqc, Ьу wpиscic ich do тieszkaпia. Ропіе
wаі пikt іт піе otworzyl, lиdzie сі odeszli. Na drugi dzien wieczoreт do тiesz
kaпia wszedl т~ісzуzпа wysokiego wzrostи, silпej bиdowy, ЬІопdуп, oczy jasпe, 
поs prosty, twarz оwаІпа. [ ... ]}а zapytalaт, о со jети chodzi. Оп powiedzial, іе 
jest ich trzech і sq bardzo glodпi [ ... ). Pokazalaт іт, ktor~dy тogq wejsc do теgо 
тieszkaпia (przez dach przybиdowki kolo dоти). ( ... )}а роdаІат іт kolacj~. 
Ро kolacji wysoki ЬІопdуп powiedzial: "А teraz jиі wiecie, z kіт rozтawiacie?': 
Кіеdу ja zaprzeczylaт, оп powiedzial: н}а jesteт «Prirwa»': ( ... )}а zapytalam, 
czego оп chce ode тпіе. Оп odpowiedzial, іе potrzebиje kиріс пiektore potrzeb
пe ти rzeczy. НSат піе тоg~ pojsc do тiasta, пikogo піе zпат w tej okolicy, 
а wi~c wy тиsісіе ті to zalatwic, dobrze?~ }а si~ zgodzilaт. нPrirwa" паріsаІ 
па kartce, со jest ти potrzebпe, а wi~c: przede wszystkiт fіІту 6 па 9, lekar
stwa, papierosy, zapalki, Іатрkі elektryczпe, iar6wki, baterie, kielbasa, ksiqiki 
do паиkі j~zyka aпgielskiego, ksiqiki do czytaпia. Na to wszystko нPrirwa" dal 
ті 14 tys. zlotych. ( ... ) Za dwa dпі, b~;dqc w тіеsсіе, kиріІат wszystkie rzeczy 
[ ... ). РоіеgпаІі sit; wszyscy і poszli. W тit;dzyczasie паріsаІт list do нСhтеІуkа'; 
w ktOryт prosilaт, іеЬу оп opisal ті нPrirwt;н ( ... ). нСhтеІуkн odpisal, opisal 
zewп~trzпy wyglqd нPrirwyн і zazпaczyl, іе jest to bardzo "fajпy czlowiek: AIPN 
BU 0192/337, t 7, "Prirwaн, b.d. k. 85-87. 
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іе і wywolaпie. Potrzebпe bylo czerwoпe swiatlo, о ktбre w lesie 
) trudпo, wi~c gdy wyszedlem па swiatlo dzіеппе z utrwaloпq 
q, zobaczylem, ze zostala "utrwaloпa" tak, iz ро kilku chwilach 
сіа ... zпіkп~·Іу. Fotografowaпie cz~sciowo пalezalo пiestety po
rzyc, а fotografowalem tym razem juz ja sam, choc піе posiada
doswiadczeпia. Potem "postarzalismy" keпkarty, аЬу wyglqdaly 
uzywaпe, а піе поwе. 

tracilismy jedпego z mojej grupy. Do zaopatrzeпia w zywnosc 
1smy daleko. Trzeba bylo роkопас moze z 15 kilometrбw, аЬу 

rzec do пaszych gospodarzy. Raz milicja wpadla па slad пaszych, 
rzy wracali do Ochozy. Doszli za піmі prawie do пaszego obozo

. Musielismy zmieпic miejsce postoju, pozostawiajqc w obozie 
1~ potrzebf!ych паm rzeczy і jedпego z пaszych, ktбry zostal za-

PrzeprowadzHem demobilizacj~. Cz~sc ludzi mogla si~ zalegali
ac, а cz~sc, gdzies 17 оsбЬ, wybrala si~ ze mпq do Prus Wschod
lппa grupa, jakies 9-10 оsбЬ, poszla w tym samym kieruпku 
dawпym bш1czuzпym oddzialu "Halajda"-2 "Szepelem"111 і "Ja-

·em" па czele112, ktбry byl bojowym, ale пiezbyt rozgarni~tym 
бdcq bojбwki, піе zпal si~ tez па mapie. Mieli juz adresy naszych 
iedlencбw w Prusach, Ьо сі zdqzyli паdас listy do tych, ktбrym 
о si~ pozostac. Dzi~ki temu піе szlismy w сіеmпо . 

.. ФгаІ si~ pan do Prus. Nie mozna ЬуІо od razu udac si~ па 
бd? 

hardzo. Demobilizacj~ ukonczylem рбzпq jesieпiq, zblizala si~ 
Wiedzialem, ze zostawac tu па zim~ піе bylo rozsqdпie, ale 

· zostalo troch~ ludzi, ktбrzy zdecydowa\i si~ zimowac і odejsc 
Zo!chбd dopiero wiosпq 1948 r. Nalezalo si~ піmі zajqc. Wybra

jako bezpieczпiejsze zimowaпie w Prusach. Plaпowalem, ze 
е па Podlasie wiosпq. 

1 Tymoteusz Hawalko "Szepel" (1924-1948)- dow6dca plutonu w kom
Hatajda"-2. Zginctl 2 stycznia 1948 r. koto wsi Montowo w starciu z UB 

z б innymi powstancami, m.in. Wtodzimierzem Melnyczukiem "Jaseniem". 
Wtodzimierz Melnyczuk "Jasen"- komendant nadrejonowej boj6wki SB 
rejonie "Liman". 
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Chcialem dotrzec w Olsztynskie. Myslalem, ze uda si~ nawictzac 
kontakty z podziemiem litewskim і bialoruskim, Ьо wspбldzialanie 
z polskim juz pokazalo swe dobre strony. Ро doswiadczeniach z АК 
mysl о praktycznym tworzeniu wspбlnego frontu przeciw bolsze
wikom mnie nie opuszczala. Nie mialem jedn~k zadnych kontaktбw 
і, jak si~ okazalo, moje zamierzenia ро dotarciu w Olsztynskie nie 
weszly w faz~ realizacji. 

"Zenon" udal sit: w innym kieгunku. 
On mial dokonac demobilizacji w Hrubieszowskiem і Betskiem. І tez 
chcial udac si~ na Zachбd, ale w kolejnym roku, Ьо na terenach pol
skich lub naszych zamierzalo zimowac kilka grup. Tak tez zrobH. 
Wszyscy podctzalismy na Zachбd, ale kazdy sam mбgl wybrac sobie 
sposбb і drog~. Nie nawictzalem z nim kontaktu przed swym odej
sciem do Prus, а gdy wrбcHem w nast~pnym roku, sprawdzilismy 
punkty kontaktowe: ЬуІу puste. Wi~c і tym razem si~ rozmin~lismy. 
"Zenon" udal si~ na Zachбd przez Czechoslowacj~. poludniowym 
szlakiem. 

А my tymczasem szlismy na рбІnосш. Wyruszylismy w grudniu, 
zapowiadal si~ snieg. Polscy wiesniacy jeszcze nie odzwyczaili si~ 
od "lesnych ludzi", jakkolwiek ubecka agentura na wsi tez nie spala. 
Tak czy owak wsz~dzie udawalismy Polakбw і polskct partyzantk~. 
spiewalismy polskie piosenki partyzanckie, chociaz repertuaru zbyt 
szerokiego nie mielismy. Nie spiewali і w ogбle milczeli w polskich 
domach сі, ktбrzy nie znali polskiego. W udawaniu polskich party
zantбw tak czy owak osictgn~lismy mistrzostwo: nikt ani razu nas 

113 Wg UB w grupie tej znajdowali sit;: "Borys", "Stalewy", "Bohdan"; "Czu
mak", "tewko", "Jurko", "Ktym", "StrHa", "Wolodar", "Mietek" ("Berkut"), "Bo
hun", ,.Moriak", ,.Juzik", Szawuta Piotr ,,Кropywa", ,.Andrijko", "Sojka", "Wotodia", 
AIPN Lu 08/260, t. 4, Telefonogram. b.d., k. 31. 

Wymieniony przez UB Roman Bajlak "Bohun" we wspomnieniach Bohu
nowa trydoroha opr6cz siebie samego wymienH: Eugeniusz Sztendera "Prir
wa", J6zef Dejneka "Skoworoda", Wasyl Jurkiw ,.Kten", Wiktor Wakuta ,.Andrij", 
Hataburda "StrHa", lwan RosH "Jurko", Michat Тytus "Bohdan", Teodor Hajduk 
"Berkut", Roman Тytar "Wotodar", Pawet Ciona "tewko", Wasyl Pyrka "Stale
wy", ,.Sojka", ,.Kropywa", "Moriak", ,.Juzio", R. Bajlak, Bohunowa trydoroha. Ka
dry па skryialach, pod red. R. Hatana, Warszawa 2004, s. 255. 
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rozpoznal albo nie dal tego ро sobie poznac. Z mundurami nie 
.elismy klopotбw, na rynku mundur drelichowy kosztowal 500-

І zlotych, angielski plaszcz welniany kosztowal ponad 1000 zl. 
rtJb\em stanowHy buty. Tq cz~sciq wyposazenia trudno bylo uda

polskosc, aJe jeszcze trudniej bylo zdobyc mocne buty. 
V jednej wsi, jeszcze na poludnie od Bugu, byly akowiec, ujrzaw

~ .. swoich", w pelnym uzbrojeniu itd., tak si~ rozczu\Н, ze powie
·al: "Tam mieszka Ukrainiec, mozecie obrobic go na zielono" ... 
ecz jasna, bylismy uczciwymi "Polakami" і wzi~lismy od "swoje-
• tylko troch~ jedzenia. 
Doszlismy pod Drohiczyn, znany mi z tego, ze tu w ХІІІ w. ksiqz~ 
cko-wlodzimierski Danie1114 otrzymal od papieza koron~ krб
kq. W ok~licy tego miasteczka mieszkala ludnosc wlasciwie 
inska. Mlodziez juz przechodzila na j~zyk polski, ale starsi nie 
1 polskiego і rozmawiali ро ukrainsku. Nasi musieli powstrzy-

# \'аС si~, Ьу zwracac si~ do nich ро swojemu, Ьо nie znali polskie
Podlasianie tez udawali, ze Sq Polakami, nie znajqc ni slowa ро 

ku. Bug sforsowalismy czбlnami, wzi~lismy chyba z 5 przewoz-
· , , аЬу za jednym zamachem znalezc si~ na drugim brzegu. 
ocowalismy w lesie. Cz~sto bylo tak, ze dnia jeszcze wystarcza
by isc dalej, ale bez dobrej mapy nie wiedzielismy, czy zasta
Y cos pod wieczбr. І zostawalismy w takim "popoludniowym" 

· Szlismy jakis czas bialoruskimi wsiami, а potem weszlismy 
azury. То bylo naprawd~ inne plemi~ ludzkie, mniejsi od na

h na poludniu, ро Bozym Narodzeniu juz nie wystarczalo im 
Ьа. Wlasciwie to bieda wyjasnia, dlaczego to bylo takie male 
plemi~. 

·1 Mazurach zastalo nas Boze Narodzenie. Ugoscili nas kapu
ziemniakami, grochem, ale bez chleba, oraz grzybami, uwaza
. przez lesnych Polakбw za mi~so. Sami kupilismy sobie bara-

aszczajqc·przy okazji Mazura. Wprawdzie w gospodarstwach 
e1szych widzielismy g~si czy kury, аІе swinia stanowHa rzad

• Mialem wrazenie, ze сі ludzie nie znali lub z jakiegos powo-

Daniel Romanowicz, Daniel Halicki (1201-1264)- ksiqz~ staroukrain
adca Rusi Halicko-Wlodzimierskiej w latach 1245-1264, krбl od 1253 r. 
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du піе uzywali пawet soli ... Mazurski tereп byl bardzo dogodпy do 
marszu: піе bylo problemбw z lasem. І о wojsku апі slychu. 

Jakie mieli~cie uzbrojenie? 
Niezle, trzy karabiпy maszyпowe, automaty і dziesi~ciostrzalow

ceш. Problemem піе bylo wojsko polskie, а ·olbrzym z Podlasia -
"Kropywa"116

• Za Bugiem rozlazly mu si~ buty, а w marszu to wiel
ka bieda. Najpierw obwi<}zywal поgі oпucami і szпurkami, ale па 
dluzsz<} met~ to піе moglo wystarczyc. Zпalezc buty dla "Kropywy" 
bylo пiemozliwosci<}. Przekoпalismy si~ о tym, szukaj<}c szewcбw 
ро wsiach, пawet kopyta odpowiedпiego піе mieli. Potem, аІе juz 
w Prusach, zdecydowalismy, ze wrбci па swбj tereп, gdzie ma zпajo
mych. Wlasciwie to doszedl do celu ... Ро rozstaпiu z паmі zglosH si~ 
jedпak па UB 117, о czym dowiedzialem si~ рбzпіеj, Ьо jego поgі byly 
пaprawd~ w fatalпym staпie ... 

Zпalezlismy si~ w Prusach Wschodпich. Sytuacja іппа, krajobraz 
іппу. Zakwaterowalismy w jakiejs wsi, zamieszkaпej przez пowych 
osiedlencбw z Polski lub starych Niemcбw, tak zreszt<} obrabowa
пych przez tych pierwszych, ze сі zreszt<} sami starsi ludzie ЬуІі п~
dzarzami. Nie wiadomo, kto grabH, Ьо Polacy tez potrzebowali po
mocy. І od razu пatkп~lismy si~ па jakichs wojskowych, wi~c w посу 
poszlismy dalej. Nast~pпa wies byla zamieszkaпa przez Ukraincбw. 

115 Wedrug Ryszarda )aworskiego, autora opracowania, kt6re powstalo 
w 1980 г. w MSW w Olsztynie, byly to: z 4 rkm, 1З automat6w PPSz, 6 pi
stolet6w ТГ, pistolet austriacki .. Sauer"-"Sohn"-Suchl", 2 pistolety belgijskie, 
4 pistolety .. Parabellum", 4 pistolety ,.Walther", 4 pistolety "Nagan", З pistolety 
marki nieustalonej, 6 karabin6w 10-strzalowych "samozariadka", 18 grana
t6w TG-42, AIPN Ві, 065/67, Charakterystyka bandy nr 62 і 112, З stycznia 
1980 г., k. 2-З. 

116 Piotr Szawuta (Sawula) ,.Kropywa" ( 192 5-1948) - referent polityczny 
rejonu І w nadrejonie .,Lewada", nast~pnie w boj6wce SB. Aresztowany przez 
UB w styczniu 1948 г. 

117 Ze scigaпej od 23 ХІІ 1947 r. grupy 17(-osobowej] Ьапdу UPA па skutek 
daпych ageпcyjпych oraz przeprowadzoпej operacji па tereпie powiatu Bisku· 
piecgmiпa КеІіп uj~to dпіа 23/1948 r. Szawul~ Piotra ps . .,Kropywa'; prowidni· 
ka rejoпu OUN Wlodawa, przy kt6rym zпаІеzіопо bron: PPSz і pistolety. W toku 
sledztwa zatrzymaпy podal kryj6wki da/szych czloпk6w OUN, AIPN Lu 08/260, 
t. 7, Telefonogram szefa WUBP w Olsztynie do МВР, 27 stycznia 1948 г., k. 96. 
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е przyznalismy si~, іе jestesmy z UPA. Zywnosc kupilismy, takZe 
Polakбw, Ьо w tej wsi Polacy juz cos mieli. Ро dwбch dniach trafi
' my na naszych Podlaszukбw, przygotowywali si~ do Bozego Na

zenia. Nast~pnie na kolonii trafili si~ nam przesiedlency z Prze
. ·skiego. 
W koncu nieprzyjemna sytuacja. Wys!alismy trzech naszych do 
asteczka ро zakupy, а tam ktos zawiadomH milicj~ і UB. Oblawa. 
zkazatem uciekac wzdluz linii kolejowej. Oblawa zblizala si~ ро 

rugiej stronie, wi~c odskoczylismy za wies, na tчki. Wpadlismy 
1 lasku, ale juz do nas strzelali. Odpowiedzielismy seriami z kara-

6w maszynowych. Rzeka. Woda do piersi. Las, ktбry okazal si~ 
kiem, а w koncu tylko smugч drzew. Tam czekalo na nas UB. Wi

ocznie lчczno.sc radiowa pomogla im nas blokowac. Skarpa drogi. 
czylismy za nіч, а UB zawzi~cie czesalo "las". Му tymczasem do

rlismy do prawdziwego lasu. Mielismy па sobie podwбjne ubra-
. wi~c ро wyjsciu z rzeki wytworzyla si~ w srodku warstwa сіе-

а. а z zewnqtrz lodu. Cialo czulo si~ w tej izolacji bardzo dobrze, 
.. ·et moje migdalki si~ nie odezwaly. 
Gdzies pod K~trzynem dotarlismy do kwatery Нitlera, gdzie za
chowcy nie tak dawno prбbowali go zabic. Wielkie betonowe bu
yJe. Druty. Oczywiscie "zwiedzilismy" je, chociaz w tym czasie nie 

· dzialern, ze to jest Gierloz. Na tablice z napisem "Miny" zwrбcili
.\. uwag~ troch~ za pбzno ... Na szcz~scie nic si~ nie stalo. 
Znowu trafilismy na Ukraincбw. Znali nazw~ miejscowosci, dokqd 
ismy. Тат mieszka! nasz czotowy, zi~c "BHousa", ktбry mial orga
owac konny oddzial na Chelmszczyznie, ale zosta! aresztowany 

rzez "Jurczenk~". Моі zolnierze mogli tam odnalezc swe rodziny. 
cz~o si~ zimowanie. "Kropywa" tymczasem nas wsypal. Jednego 
іа przechowywalem si~ u zony Werbiwskiego (zginql w bunkrze 
Oserdowie) wraz z kilkoma osobami. Nagle zawiadamia nas о оЬ

Іе osmioletii.i syn Werbiwskiego: U8!118 Моі ludzie zdq:lyli wy-

Przeprowadzone od dnia 23 do 26 bm. operacje przy udziale UB, KBW 
·ор па terenie powiatu K~trzyn we wsi Gudoki gmina Potok daly w wyniku 
Nierdzenie uzyskanych danych. Osaczono З bandyt6w, z kt6rych 1 па wezwa-
1o poddania si~ popelnil samob6jstwo. Drugi zas ranil si~ ci~iko. Тrzeciego 
'iywcem. Sq to: 1. jurkowski Karol ps. " Klen " vel Zagloba, z zeznan zwykly 
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Ьіес z domu, ale ja zostalem odci~ty od drogi odwrotu. Poszedlem 
do piwnicy, gdzie zastalem kilka wictzek slomy. Ukrylem si~ pod slo
mct. Ubowcy weszli do piwnicy, ale nie przeszukali jej і wyszli. То 
ЬуІо cudowne ocalenie. jednak Werbiwska zostala aresztowana. 

Dowiedzieliscie sit: о losie ,.)asenia"? 

Tak, ich nakryli zaraz ро przyjsciu 119• 

czloпek OUN; 2. пazwisko пieustaloпe ps . .. Wolodar'; druiyпowy SB OUN, jest 
ciciko rаппу; З. пazwisko пieustaloпe ps . .,Subota: czloпek OUN, рореІпіІ samo
Ь6jstwo. W tym czasie w okrqioпej wsi ujcto da/szych dw6ch baпdyt6w: Сіопа 
Pawel ps. .,tewko: czloпek SB w OUN; Kokocki Michal ps. .,Czumak: druiyпowy 
SB w OUN. Poпadto aresztowaпo dalsze З osoby. kt6re przechowywaly u siebie 
baпdyt6w bqdi dostarczaly роіуwіепіе. w toku poczqtkowego s/edztwa usta
loпo, іе Ьапdа ta sklada sic z пiedobitk6w OUN, kt6rych wt6mie zorgaпizowal 
prowidпik bliiej пieustaloпego Okrcgu OUN .,Prirwa" jeszcze w listopadzie, ро 
czym w picciu grupach r6iпej liczebпosci udali sic па пasze tereпy ее/ет koпty
пuowaпia da/szej dzialalпosci, ibidem. 

119 Wlodzimieгz Melnyczuk .,Jasen" wyruszyl na Mazury w І polowie grud
nia 1947 r. Dпіа 27 Х/11947 r. ogodz. 10.00 pojawila sic 9-osobowa Ьапdа we 
wsi Lipowo gmiпa Baraпowo powiat Mrqgowo. Вапdа uzbrojoпa ЬуІа w bron 
maszyпowq і КВК. Dokoпala опа rabuпku па ludпosci miejscowej, zabierajqc 
iywпosc oraz ubraпie, jak koiuchy, pa/ta itp. Przeprowadzoпa akcja w po
wyiszej sprawie przez Komeпdc Powiatowq МО і PUBP Mrqgowo dala wyпik 
пegatywпy oraz w jakim kieruпku oddalila sic Ьапdа піе zdolaпo ustalic. [ ... ) 
Dпіа З І 1948 r. о godz. 02.00 grupy (PUBP і МО w MfCІgowie] powr6cily do 
posteruпku МО Baraпowo bez pozytywпych wyпik6w. Ро/есопо wszystkim po
steruпkom patrolowaпie tereпu oraz пawiqzaпie koпtaktu z baпdq. [ ... ] W tym 
samym czasie grupa operacyjпa z posteruпku МО Baraпowo przeпiosla sic 
do posteruпku Uzeraпki, gdzie о godz. 1З.ОО otrzymala wiadomosc, іі grupa 
operacyjпa WP, w kt6rej sklad wchodzilo 7 fuпkcjoпariuszy МО, zetkпcla si~ 
z baпdq па graпicy powiat6w Mrqgowo-Giiycko w pobliiu wsi Uzeraпki. [ ... ) 
Wszystkie trzy grupy udaly sic w kieruпku strzal6w і ро przejsciu ok. 600 m 
zauwaiyly grupc baпdyckq, wycofujqcq sic do pobliskiego lasu w kieruпku wsi 
Moпtowo. ( ... ] W grupie, kt6ra pierwsza zetkп~a sic z baпdq, z od/eglosci 18 
m zostal zabity milicjaпt Krawczykowski Boleslaw. Dw6ch czloпk6w Ьапdу, піе 
otwierajqc оgпіа, zdecydowalo sic wycofac poza роІе obstrzalu і skryc do /asu 
odleglego о З km od ро/а walki. Grupa pod dow. oficera WP przeci~a ogпiem 
z Ьrопі maszyпowej drogc baпdzie do lasu. W grupie tej zostal ciciko rаппу 
drugi fuпkcjoпariusz МО, szeregowy Czyiewski Stanislaw (kt6ry ро przewiezie
niu do szpitala zmarl20 miпut ро operacji). Wa/ka trwala ok. ЗО minut, w wy
niku kt6rej 7 bandyt6w zostalo zabitych oraz zdobyto bron і inne przedmioty 
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іе nawiqzalismy tez kon-
6w z litewskq czy bia!oru
partyzantkq ... Jej ро prostu 
Ьу!о. Skontaktowa!em si~ 

.Bohdanem"120• І "Zenkiem", 
# ' Zbrozkiem12t, ktбry tez 

bron і bunkier. Nie poszed! 
nq na Zachбd, jak "Bohdan". 
tety skontaktowal si~ z "Ze-
em".. . Natomiast "Bohdan", 
·omity zo!nierz, ро przyj
ze mnq do Niemiec niedlu

znowu uda! ~і~ w rajd do Ро І
і do "Zenona". 
Poznalismy Bialorusina, kt6-

·czesniej walczy! w party
ce bia!oruskiej, а potem 

iemieckich oddzia!ach anty- Zabity w walce Wtodzimierz 
rtyza nckich, nast~pnie ukry- Melnyczuk .. jaser!" 

si~ z naszymi na Prusach. 

53 

·dziwпa postac, mial nadziej~, ze jakos wrбci na Bia!orus. Mozna 
rzec, ze to Ьу! mбj jedyny kontakt z bialoruskq partyzantkq. jego 
1toruski oddzial" to bylismy my. W domu Bialorusina bylismy 
2-3 tygodnie, ale wiele czasu sp~dzalismy w pustych budyпkach 

1emieckich. Na strychach. Кilku naszych odnalaz!o rodziny і zo
o w ich domach. Кilku wpadlo. 

~ IPN BU 00294/49, t . 40, Sprawozdanie szefa Wydziatu Sledczego WUBP 
lsztynie Stefana Banaszka, 7 stycznia 1948 r., k. 161-162. Znikome, jak na 

, kolenie bojбwkarzy z SB і zotnierzy UPA, straty ро stronie WP, МО і UBP 
brak informa.cji о dtugotrwatej walce wskazuje na to, ze zotnierze UPA 
nili zbio rowe samobбjstwo. Ocaleli wtedy Grzegorz Fiedura .. Kuczeria-

i. N .. tys". 
Michat Tytus .,Bohdan" (1924-1994) - czlonek nadrejonowej bojбwki 

nadrejonie .,Liman". 
Wasyl Zbrozyk .. Zenko" - czlonek nadrejonowej bojбwki SB w nadrejo-
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Z пastaпiem wiosпy dalem rozkaz powrotu па Podlasie. Poszlo 
паs siedmiu. Mielismy odпalezc пaszych, kt6rzy zostali tam па zim~ 
і mieli па паs czekac. Szlismy prawie bez przeszk6d. Tylko pod jedпёJ 
wsiёJ "Bohdaп" zastrzeШ milicjaпta, kt6ry poszedJ пaszym sladem, 
а tymczasem "Bohdaп" szedJ zawsze troch~ za паmі, аЬу takie przy
padki sledzeпia паs si~ піе zdarzaly. Trzeba tez ЬуІо troch~ za malo 
zaplacic jedпej bialoruskiej rodziпie haпdlarzy mi~sem ... 

Przyszlismy do Ochozy, obeszlismy саІу tегеп, odпalezlismy 
martwe puпkty. Nic. Na pierwszym martwym puпkcie zastalismy 
polskich zolпierzy! Ktos wsypaJ. Іппе ЬуІу bezpieczпe, ale пikt піе 
pozostawH tam iпformacji. W takim razie па Hrubieszowszczy
zп~ juz піе poszlismy. Teraz droga prowadzHa па Niemcy. ByJ maj. 
Z mojej wіпу poszlismy zlёJ trasёJ, па SJowacj~. паst~рпіе па Czechy 
і w koftcu do Niemiec. ZrobHem tak pod wplywem wczesпiejszych 
iпformacji о trasie пaszych oddzialбw. Natomiast chlopcy z Podlasia 
szli w wi~kszosci przez Polsk~ па Slctsk, skctd mieli blisko do Bawa
rii. Gгапіс~ przekroczylismy kolo Piwпiczпej. Od razu trafilismy па 
czechoslowackie oddzialy wojskowe, kt6re juz mialy doswiadcze
пie w powstrzymywaпiu пaszych oddzialбw і іппусh grup z 1947 г. 
Chcielismy wr6cic, ale Poprad пagle staJ si~ піе do przejscia: po
w6dz, woda піоsІа пawet fragmeпty dom6w. Przyczailismy si~ wi~c 
pod graпicct az oЬJawa mіп~а. Szlismy па za.ch6d. Wstctpilismy do 
jedпej wsi ро chleb, ale tam juz па паs czekali. Oblawa, tyle ze jej 
umkп~lismy: z g6rskich tereп6w р6Jпоспусh skr~cilismy па polu
dпie, potem па wsch6d. То zmyШo oblaw~. kt6ra spodziewala si~. 
ze uparcie b~dziemy podёJzac tylko па zach6d. Doszlismy do rzeki 
Wag. Trafilismy tam па kaпaJ і most. Ро drugiej stroпie mostu wid
пiala budka, реwпіе wartowпicza. Nagle pojawH si~ tam czlowiek. 
PuscHem w піеgо seri~ z automatu. Rzucilismy si~ do przodu, ale 
przebiegli tylko сі, kt6rzy byli przy mпіе. Кilku :zostalo ро drugiej 
stroпie. Rozdzielilismy si~. паs ЬуІо czterech. Wczesпiej bylismy 
um6wieпi, ze w razie rozbicia spotykamy si~ па ostatпim miejscu 
postoju. Wr6cilismy, czekalismy ze cztery dпі. Nasi koledzy піе pгzy
szli. Poszlismy dalej, ale zпowu musielismy si~ podzielic і zostalem 
sam, chociaz Niemcy піе ЬуІу daleko. Zorgaпizowalem sobie rower 
і ро dw6ch-trzech dпiach bylem па graпicy. Gгапіс~ przeszedlem 
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І рса w okolicy Passau. Rzecz jasna pieszo, przekroczylem jq ріе
' а nie па rowerze. Wysoka trawa ро jednej stronie і skoszona 
а ро drugiej pozwoШa rozrбznic, gdzie byly Czechy, а gdzie 

mcy. Tak w ogбle to doszla cala nasza siбdemka. Szlismy dobrze 
nad miesiqc. 

zybko natknqlem si~ na Amerykanбw, ktбrzy wiedzieli, ze kolo 
posterunku mogq przechodzic Ukraincy. Nie byli mnq zaskocze
VyjasnHem ich dowбdcy, kim jestern, podalem tez prawdziwe 
~isko (potem przez to nie otrzymalem zezwolenia na wyjazd do 
. Dal mi 5 dolarбw, abym mial na drog~ do Monachiurn, gdzie 

dowalo si~ juz wi~cej takich jak ja. Mialem adres Baszuka122, re
nta przy Banderze. Znalem jego zon~123 z czasu, jak sluzylem na 
czowszczyznie. Odnalazlem go. Najwyzszy czas, Ьо moje buty 

• nie przestaly Ьус butami. Spodnie przeswitywaly, а gdzie nie 
__,,~· L.Ui tywaly, tam byly laty і plбtno posklejane plamami zywicy. 

nderowcy wskazali mi kwater~, а zaraz potem zostalem prze
any przez Sluzb~ Bezpieczenstwa, а tak wlasciwie to ochro
ndery. Nast~pnie zobowiqzano mnie do napisania raportu, 

rii mojej sluzby w OUN і UPA. Wyszlo mi z 50 stron, znalazlo 
m duzo informacji о Chelmszczyznie. Wydaje mi si~, ze ten 

rt nie zostal opublikowany, а pisalem to ze swiezej pami~ci. 
sje podstawq pбzniejszej publikacji о dzialaniach UPA mi~dzy 

m а Sanem. Przekazalem go przydzielonemu mi ла kwate-
Іasowi, esbiscie z ochrony Bandery, z zonq і dwбjkq dzieci. 

:zas wszystko szlo mu dobrze, w ramach wspбrpracy OUN 
l kami mial dotqd jakies dochody z ramienia Organizacji. jej 

1 dze nie byly niewielkie, chyba z 10 tys. dolarбw. Wszyscy, 
m mбj wspбllokator, niedlugo znalezli si~ jednak w biedzie, 

ment mojego przybycia z Ukrainy do Monachium mniej wi~-

Piotr Baszuk (1911 - 1995) - ukrainski dzialacz narodowy, wspбlorga
--~,-· OUN frakcji niepodleglosciowc6w-panstwowcбw na Polesiu і w So
UЮern. Z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oswi~cimiu w 1945 r. 
~todc,.;tat si~ do Monachium. 

atalia Baszuk (nazwisko panienskie Leontowicz) - z zawodu nauczy
cz onkjni OUN, w latach 1945- 194 7 mieszkala w Teniatyskach w po

'"""""....,.. ............. aszowskim. 
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Cialo zabitego w walce Wasyla Porochniuka .. Suboty" 

cej zbiegl si~ ze zmniejszeniem angielskiej ротосу і jej podzialem 
mi~dzy Bander~ і Rebeta 124

• 

Przenioslem si~ do osrodka dla uchodzcбw па Fuhrichstrasse, 
ktбry mial pomoc rz<tdu niemieckiego. Skupiala si~ tam inteligen
cja ukrainska, przyszli "dwбjkarze" 125 • W wi~kszosci mieli jeszcze 
probanderowskie pogl<tdy, niektбrym status ї'nteligentбw pozwalal 
uchodzic za neutralnych. Zacz~lo si~ zycie w Niemczech, w srodo
wisku ukrainskich emigrantбw, uciekinierбw, polityk6w і polity
kier6w. 

ВуІ to czas batalii о wartosci polityczne і zasady rzctdzenia 
wOUN. 

124 Lew Rebet (1912-1957) - ukrainski dzialacz polityczny, w latach 40. 
czlonek kierownictwa OUN. W 1948 г. w imit; demokracji sprzeciwil sit; Ste
fanowi Banderze oraz autorytarnym metodom panuictcym w Organizacji па 
emigracji. 

125 "dw6jkarze"- popularna nazwa demokratycznego odlamu ukrainskie
go ruchu nacjonalistycznego skupionego od 1954 г. w Monachium wokot Lwa 
Rebeta і Zenobiusza Matfy. Utworzyli oni wtedy nowct organizacj~; pod nazwct 
OUN za Granicct. 
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angazowalem si~ w te spory, juz wczesniej dzialalem w Misji 
przy kierownictwie zagranicznym UGRW. W tym czasie dzia
. niej wlasciwie tylko Iwan ButkowskP26 і chyba Jerzy topa
kІ ,.Kalyna". Istniala tam takZe Rada Oddzialбw Marszowych 

Rada skupiala wazniejszych oficerбw, z naszych byli to Wlo
Іerz Soroczak ,.Berkut", Piotr Mykolenko ,.Bajda"127

• Podlegali 
zyscy сі, ktбrzy przybywaJi z Ukrainy. Bandera chcial podpo

kowac Rad~ jednemu z czlonkбw swego kierownictwa. Wywo
to nasz sprzeciw. Оо Bandery bylem nastawiony opozycyjnie, 
olwiek na poczcttku nalezalem do popierajqcych go Oddzialбw 

nicznych OUN. Gdy sytuacja dojrzala do ргбЬу rozwiчzania 
· сіа, w Mittenwaldzie w 1948 г. odbyla si~ specjalna konferen

. Zasiadal~m w jej prezydium wraz z Modestem Ripeckim129 

mi. Zamiast porozumienia doszlo jednak do podzialu wsrбd 

~ittenwaldzie konflikt trwal nadal. Czlonkowie UGRW z Ukra-
6rzy byli tez czlonkami OUN, wczesniej sami rezygnowali na 
rencji, nast~pnie odwolali swojct rezygnacj~. Ро jakims czasie 
••nictwo ruchu oporu z Ukrainy, w tym Wasyl Kuk "temisz"130

, 

~!'lod.l:.alo przeprowadzenie reformy sposobu kierowania Organiza
emigracj i. UGRW jest bez zarzutu, UPA takze, lecz Bander~ 

IY.'an Butkowski (1910-1967) - oficer UPA, w 1945 r. w Monachium 
izowat Centrum Wojskowe przy Przedstawicielstwie Zagranicznym 
oraz stanчt na czele Misji UPA przy PZ UGRW. 
Piotr Mykotenko "Bajda" (wtasc. Mikolaj Sawczenko, 1921-1979)- ofi-

P. • dow6dca 26. ОТ UPA "temko" і Batalionu Przemyskiego UPA na tere
OT VI OW UPA-Zach6d. 

Chodzi о 11 Nadzwyczajnq Konferencj~ Oddziat6w Zagranicznych OUN 
1 ierpnia 1948 г. w obozie dla uchodzcбw w Mittenwaldzie. Miata na 

regulowanie konfliktu miedzy Przedstawicielstwem Zagranicznym 
і Oddziatami Zagranicznymi OUN. 

odest Ripecki "Horyslaw" (1921-2004) - referent SB w nadrejonie 
j Okr~gu І Kraju Zakerzonskiego. 
Vasyl Kuk "temisz" (1913-2007) - gtбwnodowodzчcy UPA w latach 

:954, w 1954 r. wystosowat list do OZ OUN, w kt6rym zalecat zrefor
nie kierowania Organizacjq na emigracji zgodnie z zasadami demokra-
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і jego otoczeпie пalezy zreformo
wac. Mialo si~ tego podjC:}C kolegium 
w skladzie Baпdera, Lew Rebet і Ze
пobiusz Matla131

• Baпdera па poczC:}t
ku godzH si~ па to, lecz potem zmie
nH zdaпie і wystC:}pH z kolegium. Tak 
powstala tzw. dwбjka, czyli dwбch 
pozostalych reformatorбw - Rebet 
і Matla. NastC:}pil podzial srodowiska 
па "dwбjkarzy" і baпderowcбw. Nie 
tylko czloпkowie OUN, ale takZe daw
ni zolпierze UPA, ktбrzy dostali si~ па 
Zachбd, podzielili si~ па dwa odlamy: 
UGRW і baпderowcбw. Pierwsi, czy
li demokratyczпe skrzydlo dawпej 
OUN, akceпtowali demokracj~. otwar-
tosc, post~p. Drudzy chcieli uzпапіа 

Baпdery za ideologa і wodza narodu. Od dawna bylem ро stroпie 
tych pierwszych. 

Spotkalem si~ z poglCІdem, ze zolnierze UPA і czlonkowie pod
ziemia z Chelmszczyzny ро przybyciu па Zachod najcz~sciej 
stawali si~ czlonkami Misji UPA przy UGRЩ а сі z Nadsania sku
piali si~ w OZ OUN. 

Mial miejsce taki podzial, ale wplyw па wybбr mialo to, ze сі 

z Chclmszczyzпy пadal uwazali mпіе za dowбdc~. 
Bylem czloпkiem Misji UPA przy Przedstawicielstwie Zagraпicz

пym UGRW. Stalem па czele Wydzialu Iпformacyjпego Misji. Wsze
dlem do redakcji czasopisma "Do Zbroji"132

• Wspбlpracowalem 

131 Zenobiusz Matla (1910-1993) - ukrainski polityk nacjonalistyczny, 
czlonek kierownictwa OZ OUN, jeden z czlonk6w kolegialnego 3-osobowego 
kierownictwa OUN za Granie<t w latach 1954-1955. 

132 "Do Zbroji" - ukrainskie czasopismo wydawane od 1943 r. przez do
w6dztwo UPA. Kontynuowane w Monachium przez Misj~ UPA przy PZ UGRW 
wlatach 1946-1954. 
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zetq "Ukrainska Trybuna"133
, potem z "Ukrainskim Samostijny

.. 1 4 і "Suczasnч Ukrainq"135
• Mielismy dobre kontakty z Ukra

""І Partiq Rewolucyjno-Demokratycznq136
, z grupq Majstrenki137

, 

; zalozyl UPRD wraz z Iwanem Bahrianym138
. Mieszkalem ra

z Majstrenkч na Freimann. Pewnego razu przyjechal Iwan Ко
і vec139, ktбry wczesniej byl w grupie Bahrianego. Szukal pracy. 
\1ajstrenk~ і chyba dzi~ki niemu zostal zatrudniony w "Sucza

ti", potem zostal nawet szefem tego czasopisma. Nast~pnie pra
tem w "Suczasnej Ukrainie", na bazie ktбrej w 1961 r. powstal 

гу miesi~cznik "Suczasnist"140
• 

tkal si~ рао z krytykct ze strony baoderowcбw za dawnct 
~[)()fprac~ z WiN? 

osunku d~ problemu polskiego banderowcy zajmowali nie
ednane stanowisko. Srodowisko to jako calosc nie poddawalo 
.obstrzalowi". 

poznal pan Piotra Mirczuka, historyka ukraiбskiego zaj
j~cego si~ na emigracji historict UPA і OUN? 

otem mialem z nim ciekawч histori~. tebed' przekazal nam do 
· tekst czasopisma UGRW z Ukrainy, byly tam artykuly о UGRW. 

. Ukrajinska Trybuna" - tygodnik polityczny wydawany w Monachium 
ch 1946- 1949 przez srodowisko ZWЇ<IZane z oz OUN. 

Ukrajinskyj Samostijnyk" - tygodnik polityczny. Ukazywal si~ w \atach 
1975 w Monachium pod auspicjami OZ OUN. 
Suczasna Ukrajina"- ukrainski dwutygodnik kulturalny ukazuj<Icy si~ 

ch 1951- 1960 w Monachium. Wydawc'l bylo najpierw PZ UGRW, od 
· Ukrainskie Stowarzyszenie Badan Zagranicznych. 
Ukra inska Partia Rewolucyjno-Demokratyczna- demokratyczna ukra

partia polityczna zalozona w 1946 r. w Monachium z inicjatywy lwana 
anego. 
Iwan Majstrenko (1899- 1984) - ukrainski dzialacz spoleczno-politycz

orientacj i lewlcowej; wspбlzalozycie\ UPRD. 
lwan Bahriany (1906- 1963) - ukrains\G pisarz і dzialacz spoleczno

tyczny; wspбlzalozyciel UPRD, redaktor jej organu prasowego "Wpered". 
lwan Koszeliwec (1907- 1999) - literaturoznawca ukrainski, redaktor 

lny gazet ,.Ukrajinska Literaturna Hazeta", miesi~cznika "Suczasnist"'. 
Suczasnist'"- ukrainski miesi~cznik kulturalny ukazuj<ICY si~ w latach 

1992 na emigracji, а nast~pnie do 2013 r. w Ukrainie. 
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kronika wydarzen. Tekst byl w drukarni, skctd Mirczuk141 go ukradl 
і dodal do swojej historii UPA142• 

Czy w "Suczasnej Ukrainie" publikowano na temat stosunk6w 
ukrainsko-polskich? 

Tak, wi~cej jednak ukazywalo si~ w czasopisniie "Do Zbroji". Tam pu
blikowalem swoje wspomnienia о kontaktach z WiN. Czasopismo "Do 
Zbroji" przestalo si~ ukazywac przed moim wyjazdem do Kanady. 

Szefem "Suczasnej Ukrainy'' ЬуІ Wlodzimierz Stachiw143
• )aki 

mial stosunek do spгaw polskich? 
Pozytywny, byl za porozumieniem. 

А jego Ьгаt, p6zniejszy polonofil Eugeniusz Stachiw144? 
Polonofil? Przede wszystkim zydofil, nalezal do organizacji zydow
skich propagujctcych zblizenie zydowsko-ukrainskie. Jako polonofi
la nie przypominam go sobie. Bardzo dlugo utrzymywalem z nim 
kontakty, prawie do jego smierci, ale nie praktykowalismy polono
filstwa. Stachiw stal па czele srodowiska lwowskiego UGRW. 

Na okres monachijski, gdy bylem w redakcji "Suczasnej Ukrainy", 
przypadly pierwsze kontakty, nie tylko moje, z Polakami ze srodo
wiska czasopisma "Kultura"145, ukazujctcego si~ we Francji. Wtedy 
odbyla si~ tez pierwsza wspбlna konferencja z Polakami, w Mona
chium. Zorganizowali jct ludzie z "Suczasnej Ukrainy", а wlasciwie 

141 Piotr Mirczuk (1913-1999)- ukraiflski dzialacz polityczny, historyk, 
autor. m.in. Wid Druhoho do Czetwertoho Uniwersalu (1955), U nimeckych mly
nach smerti (1957). 

142 Chodzi о ksi~zkc: Piotra Mirczuka Ukrajinska Powstanska Armija 1942-
1952, kt6ra ukazala sic: w Monachium w 1953 r. 

143 Wlodzimierz Stachiw (1910-1971)- polityk ukrainski о orientacji na
cjonalistycznej, dziennikarz; redaktor naczelny gazet .,Ukrajinska Trybuna· . 
.. Suczasna Ukrajina", wspбtredaktor naczelny miesic:cznika "Suczasnist"'. 

144 Eugeniusz Stachiw (1918-2014) - ukrainski dzialacz po\ityczny 
о orientacji nacjonalistycznej, wsp6hw6rca UGRW w 1944 r. W 2010 r. uka
zala sic: jego ksi~zka Od .. hajdamaki" do .. polonofila': Wspomnienia і refleksje 
ukrainskiego nacjonalisty z Przemys/a. 

145 .. Kultura" - polski miesic:cznik spoleczno-kulturalny wydawany w Mai
son-Laffitte (Francja) przez lnstytut Literacki w latach 1947-2000. 
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z referatem о stanie gospodarki 
inskiej SRR, Ьо о latach 40. tam 
rozmawiano. Opublikowano je 

em w tlumaczeniu z ukrainskiego 
polskich "Wiadomosciach"146 lon

. · skich. 
W redakcji "Suczasnej Ukrainy" 
cowalem z r6znq intensywnosciq, 
gdzies p6ltora roku przygotowy
lem sіє: do egzaminu na Ukrain
m Wolnym Uniwersytecie. Zajє:lo 

to z 2 lata, а potem wr6cHem do 
agowania. 

tym czasie ozenHem sіє: z Lubq 

Lubomira Majiwska. 
Fotografia z sowieckich akt 
Dymitra Majiwskiego 

ёІJiwskq, zonq Dymitra Majiwskiego 147
, jednego z lider6w OUN, 

гу zgi nql w Czechoslowacji. PochodzHa z Galicji, miala syna z Dy
trem, а ze mnq jeszcze tr6jkє: dzieci. Pracowalem tez w obsludze 
otypu, ale ta praca malo mi dawala. 

а~с wyjechal pan z Niemiec do Kanady? 
lem 4 dzieci, а w Niemczech trudno bylo о рrасє:. W Edmonton 
czasem zamieszkal m6j znajomy, ks. Sapelak, і zaproponowal mi 

i azd do Kanady і рrасє: przy ... linotypie. ZgodzHem sіє: і w 1956 r. 
i echalem z rodzinq za ocean. Popracowalem, rozejrzalem sіє: 

szybko znowu poszedlem na studia. Myslalem о tym, аЬу zostac 
ietologiem, jak niekt6rzy moi znajomi. Przyjrzalem sіє: sytuacji 
myslalem, ze na sowietologa jest za p6zno, ale boom w Amery

przezywala wtedy takze rusycystyka. Ukonczylem studia slawi-
czne na uniwersytecie w Edmonton і bibliotekoznawstwo na uni
rsytecie Albe.rty. Szybko znalazlem рrасє: w stanie Saskatchewan. 

ц .. Wiadomosci" - polski tygodnik spoleczno-kulturalny, ukazywal si~ 
l.a tach 1946-1981 w Londynie. 

47 Dymitr Majiwski .. Sonar", .. Taras" (1914- 1945) - ukrair'tski dzialacz nie
Jegtosciowy, w latach 1943- 1945 jeden z trzech czlonk6w Biura Кierow

OUN. 
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Otrzymalem stypeпdium uпiwersytetu w stolicy kraju Regiпa. Tam 
tez zamieszkalem і pracowatem. 

Dtuzszy czas statem па czele Bractwa Zotпierzy UPA. W Edmoп
toп spotykalem si~ z Mikotajem l:.ebediem, z Darict Rebet148

, Boh
daпem Kordiukiem 149

, pomagalem orgaпizo.wac ich wystctpieпia. 

Caty czas marzylem о tym, аЬу zпalezc si~ blizej do srodowisk ukra
inskich па wschodzie kraju, аЬу wlctczyc si~ do tamtejszego zycia 
пarodowego. Na koпfereпcji bibliotekarzy Капаdу wпiostem роdа
піе о przeпiesieпie mпіе do Biblioteki Narodowej w Ottawie. То si~ 
udato і w styczпiu 1975 г. zпalazlem si~ w stolicy. 

Zostal pan pierwszym redaktoгem "Litopysu UPA". )ak doszlo to 
powstania tej sегіі publikujctcej dokumenty histoгyczne? 
W ramach UGRW od dawпa wiedzielismy, ze пalezy wydawac lite
ratur~ dotyczctcct walki Ukraincбw о wolпosc. Baпderowcy juz mieli 
w dorobku chociazby wydaпia wspomпien uczestпikбw walk - пa

lezalo wydac cos solidпiejszego. Momeпt byt dobry, Ьо gdzies 20 lat 
ро podzialach moпachijskich і baпderowcy, і сі z UGRW mieli dosyc 
podzialбw і парі~с. 

Wtasciwie to idea "Litopysu UPA'' 150 przyszta z obwodu lwow
skiego Ukraiпy. Wtasпie tam ukazaty si~ pierwsze dwa-trzy пumery 
takiego wydaпia. Stato ропаd podziatami, Ьо UPA па partyjпiactwo 
sobie піе pozwalata. Pewпego razu pojechatem do "Protohu"151 па 

zaproszeпie l:.ebedia. Zobaczytem tam mas~ materiatu zrбdtowego, 
uporzctdkowaпego, podzieloпego па dokumeпty UPA, UGRW, OUN, 
Вапdегу etc. Wtedy utozytem рІап wydawпiczy opublikowaпy po
tem w pierwszym tomie. W zasadzie odpowiadat оп podzialowi 
archiwum l:.ebedia, Ьо оп miat jasпct і wcieloпct w zycie ide~ archi
wum, tyle ze па pбtkach, а піе w wielotomowej serii wydawпiczej. 

148 Daria Rebet (1913-1992)- dzialaczka OUN, czlonkini UGRW, akty
wistka Swiatowej Federacji Ukrainskich Organizacji Kobiecych па emigracji. 

14ч Bohdan Kordiuk (1908-1988) - dzialacz OUN, redaktor ukrainskich 
czasopism emigracyjnych .. Ukrajinskyj Samostijnyk", .. Suczasnist'". 

150 
.. Litopys UPA" - wielotomowa seria wydawnicza dokument6w і mate

rial6w о historii UPA. Pierwszy tom ukazal si~ w 1973 г. w Кanadzie 
151 

.. Proloh" - wydawnictwo utworzone w USA przez grup~ demokratycz
nych dzialaczy OUN, tzw. dw6jkarzy. 
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tym rzeczy gotowe si~ konczyly. Zwolalem konferencj~ w celu 
·orzenia redakcji, аІе okazalo si~, ze prawie nie bylo z kim wspбl
cowac. Mimo to w kolejnym roku ukazal si~ pierwszy tom ,.Li
su UPA". Nast~pne lata uplyn~ly mi na redagowaniu kolejnych. 
agal mi sул Majiwskiego jerzy, zona oraz ludzie, ktбrych о to 
Hem. Udalo mi si~ uzyskac od Tarasa Hunczaka152 niemieckie 
menty о UPA. Pomбgl MotyJ153 ze studentami і Poticzny154• 

czego tebed' rozporzctdzal archiwami ukrainskiego ruchu 

cz!owiekiem, ktбry rozumial wag~ dokumentбw. GromadzH je 
cze na Ukrainie. Najpierw kilka worбw sprawozdan wywiezio
h z Ukrainy zmagazynowanych zostalo na Slowacji. Front okazal 

.ybszy od erchiwбw і w ktбryms momencie nie mozna bylo ich 
ostac. jednak potem si~ udalo, аІе tylko cz~sc, przetransporto
do Bratyslawy, w koncu do Wloch, reszta przepadla. Poczqtko
Іecz~ nad nimi sprawowal Wlodzimierz Makar155. Z tego zbioru 

ed' wybral waliz~ szczegбlnie interesujqcych go dokumentбw. 
pne, swieze, dokumenty z Ukrainy tebed' juz uratowal. 

d trafialy sprawozdania z Кraju Zakerzonskiego? 
konferencjq w Mittenwaldzie w 1948 r. trafialy do tebedia 

referenta Oddzialбw Zagranicznych OUN w Monachium, аІе on 
m nadal otrzymywal dokumenty z Ukrainy. Ро prostu wszystko, 
rzychodzHo z Ukrainy, przechodzilo tez przez jego r~ce. tebed' 
pewnq zasad~: wszystkich kontaktбw ze sluzbami specjalny

obcych panstw pilnowac szczegбlnie і szczegбlnie je traktowac. 

Taras Hunczak - historyk ukrainsk:i, politolog, redagowal m.in. tomy б 
.Litopysu UPA" zawierajqce dokumenty niemieckie о UPA. 

Aleksander Motyl - historyk amerykansk і ukrainski, w 1984 r. obronH 
rat The Ethnic Stability of the Soviet Multinational State: Conceptualiza-

Interpretation, Case Study. 
Piotr Poticzny- historyk kanadyjsk:i і ukrainski, czlonek Komitetu Wy

iczego "Litopysu UPA". 
Wlodzimierz Makar (1911-1993) - ukrainsk:i dzialacz spoleczno-poli

.' Od 1945 r. w Austrii w PZ UGRW; od 1951 r. w Kanadzie. Cztonek Ко
' Wydawniczego "Litopysu UPA". 
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Na przyklad, gdy dotarly do паs wspomпieпia "Mariczki"156
, to tra

fily do jego "walizki rarytet6w", Ьо Wasyl Halasa 157 і Maria Sawczyп 
przeszli przez r~ce NКWD. 

Jakie ЬуІу гeakcje па pieгwsze tomy "Litopysu UPA"? 

Dobre, wszystkim spodobalo si~ te, ze to SCI dokumeпty, а піе cos іп
пеgо. Wywolywaly zaufaпie. Do wydawcy, kt6rym па pocz<Itku bylo 
Bractwo Bylych Zolпierzy UPA w USA і Kaпadzie, dolCiczylo Stowa
rzyszeпie Bylych Zolпierzy UPA im. gеп. Tarasa Czupryпki w USA 
і Kaпadzie. Wпiesli па pocz<Itek 14 tys. dolar6w USA, Ьо tyle mпiej 
wi~cej kosztowalo wydaпie jedпego tomu. 

Moja osoba jako redaktora wydaпia піе wzbudzala zastrzezen. 
Zaowocowala wczesпiejsza wsp6lpraca z Bohdaпem KazymyrCI15н, 

пiegdys pracowпikiem uпiwersytetu katolickiego we Lwowie. Przy
gotowywalem z піm ksiCIZk~ о pewпej parafii greckokatolickiej 
і wiele si~ пauczylem, m.іп. tego, ze z r6zпych iпformacji, kt6re па 
pierwszy rzut oka піс піе zпaczCI, mozпa solidпie zredagowac ksiCIZ
k~. То przeslaпie towarzyszylo mi wciCIZ w pracy паd "Litopysem 
UPA'', dlatego піе stroпHem od r6zпorodпosci, wiedzCic, ze z czasem 
elemeпty uloz<l si~ w calosc, dopuszczalem publikacj~ wspomпien, 
przedruki. 

Wspomпial рап, ze trudпym momeпtem ЬуІа осепа wspomпien 
Магії Halasy "Maгiczki". Кіеdу dotaгla z UkЇ"аіпу па Zachod, za
гzucoпo jej wsp61pгac~ z NКWD, піе dапо tez wіагу wspomпie
пiom. 

156 Maria Sawczyn .. Mariczka" (1925-2013)- w latach 1945-1947 refe
rentka Ukrainskiego Czerwonego Krzyia w nadrejonie .. Chlodny )ar" Okr-:gu І. 
W 1995 г. jako tom 28 ... Litopysu UPA" ukazaly si-: jej wspomnienia 'fYsiacza 
dorih. 

157 Wasyl Halasa ,.Orlan", .. Zenon Sawczenko" (1920-2002) - w latach 
1945-1947 zast-:pca referenta politycznego Kraju Zakerzonskiego )aroslawa 
Starucha ,.Stiaha". 

158 Bohdan Kazymyra (1913-2007)- socjolog ukrainski, dzialacz spolecz
ny. W Kanadzie bibliotekarz і archiwista federalnego ministerstwa rolnictwa 
stanu Saskatchewan, kierowal pracami m.in. nad wydaniem historii Ukrain
skiej Cerkwi Greckokatolickiej w Kanadzie. 
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·bed', obecny na kazdym dorocznym 
JSiedzeniu rady wydawnictwa, rzecz 
na, byl przeciw, ale ja przeczytalem 
· t і zobaczylem, ze jest dobrze па
nу, obejmuje rozlegly teren, do

~y setek оsбЬ. tebed' nalegal, аЬу 
czekac, az okaze si~, czy "Maricz

w koncu wpadnie jako agentka 
WD. Zachowal wobec niej wi~kszq 
ufnosc niz wywiad USA. 

pбlredaktorem "Litopysu UPA" 
t od poczcttku Piotr Poticzny. 

cznego nie·bylo na pierwszym po-

65 

zeniu redakcji, ale figuruje w to- Eugeniusz Sztendera, lata 70. 

pierwszym jako wspбlredaktor. 
latem о utworzeniu kolegium redakcyjnego, ale nie bylo ch~t
, tylko on dal zgod~. Poticzny nie byl czlowiekiem zamkni~tym 

a-egu ludzi dawnej banderowskiej OUN, uznawal zaslugi і prawa 
)jkarzy". Dluzszy czas ze mnq praktycznie nie wspбlpracowal. 

zgodzH si~, gdy banderowcy zaproponowali pomoc Wlodzimie-
1akara jako wspбlredaktora. І pozostalo tak, ze ja bylem przez 
redaktorem glбwnym, а on wspбlredaktorem. Przyj~to tez, ze 
а kolegium redakcyjne, chociaz w rzeczywistosci nie istnialo. 

trzymywat pan wtedy kontakty z redakcjct polskiego mie
nik "Kultura"? 

, czas sledzHem emigracyjnq pras~ polskq, w tym rzecz jasna 
ur~", "Zeszyty Нistoryczne"159 • Ciqglej wspбlpracy czy kontak
nie bylo. Opublikowali tlumaczenie mojego wystqpienia na 
erencji w McMaster. Polskie wydania publikowaly moje arty

, о wspбlpracy ukrainsko-polskiej, wydawnictwa ukrainskie je 
towaly . 

.. Zeszyty Historyczne" - seria wydawnicza lnstytutu Literackiego ро

юа polskiej historii najnowszej; ukazywaly sіє: w Maison-Laffitte we 
- \V latach 1962-2010. 
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Z jakiego powodu? 
Nie wiem. Z niezrozumialego powodu, ale dostrzeglem to wczesnie. 
Ukraincy nie interesowali si~ tym zagadnieniem. 

)ak odnosil sit: do spгaw polskich Piotr Poticzny? 
Poticzny zajmowal stanowisko praktyczne, аІе і badawcze jako pro
fesor historii. Polityk~ biezctcct umial ciekawie polctczyc z naukct. 
jego zaslugct byly konferencje ukrainsko-polska, ukrainsko-zydow
ska, ukrainsko-rosyjska. То byla dobra robota. 

Potem sit: pan z nim гozstal. 
Przepracowalem jako redaktor naczelny 25 \at. Poticzny podpisal 
si~ pod wieloma tomami .,Litopysu UPA'', ktбre przygotowalem ja. 
Na przyklad caly tom о Cyrylu Osmaku 160 opracowalem ja, podob
nie tom о UGRW. Tom о UGRW byl gotowy do druku, lecz Poticz
ny wyrzucH artykul wst~pny. Podobnie .,zredagowal" tom Osmaka 
m.in. przez usuni~cie mojego nazwiska. W Кijowie ukazala si~ tez 
broszurka сбгkі Osmaka 161 о ojcu, ktбra potem znalazla si~ w to
mie Poticznego о przewodniczctcym UGRW Osmaku, аІе bez jej na
zwiska. 

Dlaczego w "Litopysie UPA" nie opublikowano tomu dokumen
tow о stosunkach па linii UPA-щd polski, UPA-AK? 
Nie bylismy zamkni~ci па problemy ukrainsko-polskie, nie unika
lismy ich, а\е tez nie przygotowalismy odpowiedniego wydania, со 
uwazam za strat~. 

Spotkal sit: pan kiedykolwiek z Maгianem Golt:biewskim? 
Chyba od mojego syna w Nowym jorku dowiedzialem si~. ze Gol~
biewski tam mieszka. Przy okazji wyjazdu do .,Prologu" spotkalismy 
si~ w Instytucie PHsudskiego 162

• Dopiero wtedy dowiedzialem si~ 

160 Cyryl Osmak (1890-1960) - polityk ukrainsk.i, w 1944 г. na zjezdzie za
lozycielskim UGRW wybrany na jej prezydenta. 

161 Natalia Osmak - ur. w 1941 г., dzialaczka spoleczna, biografistyka, au
torka ргасу Kyrylo OSmak - neskorenyj Prezydent UHWR wydanej w Кijowie 
w2008. 

162 Spotkanie to moglo odbyc sic; okolo 1991 г., zob. J. Dudek, Marian GoJr;
biewski (1911-1996)- iolnierz, opozycjonista, emigrant, Lublin 20016, s. 152. 
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L1st napiaze ро Ukra•naku, Ьо nte chce zroЬic za duzo 

І)RресмА&~ о6іЧQНУ АОПО81А~ Зdі~нееа КоаАА8ВС~ oro на 

енч•• у Кракоа•, перакАаА масі АОПО81А1 про наwу cnianpa~~ 

тах r>стормчнмх) і частину no~~~oro n>AnlA~нoro •урналу 
8 Ва- стат-, МОСІО Aon081AA" і МО~М lHTepa ' " 6orA&H081 

С · ону. ДАІ> (A6U) МОR AonoetA~ SyAa МН0І0 амnр-Аена, а а 

~у nерекАаАі е трохи ріаних похиSок, nереАусім у наааах 
с аос:те.:О. 

БуАу ВАRЧ..,,;,, - гмtрес.-т• _.., коnі~ наwоі роамоаи, 
orpa••1, а також - • маАSутн~у - інwі 1~ма~і1 npo 

nс....-о..,о-укра~нс~ку cnianp&\.118. 
СерАRЧНО 8Аор08АМ 

(6аr-ен ІІІтенцера> 

Eugeniusza Sztendery do Mariana Golt;biewskiego dolчczony do 
nalбw historycznych: "Przesytam obiecany referat Zbigniewa 
lewskiego na konferencji w Krakowie, trumaczenie mojego artykulu 
leJ wspбlpracy z "Zeszyt6w Historycznych" і fragment z polskiego 

isma podziemnego . .АВС" z Panskim artykulem, moim referatem 
• ,, 1adem Bogdana G6rskiego ze mnq. PoprawHem mбj referat dla ,.АВС", 

і w pierwszym ttumaczeniu jest troch~ r6inych bt~d6w, zwtaszcza 
. \'CICh miejscowosci. B~d~ wdzi~czny, jesli wysle ті Pan kopi~ naszej 
owy, fotografi~, а w przysztosci takie inne informacje о wsp6tpracy 

-ukrainskiej". 

zdziwilem- ze wczesniej Ьу! dow6dcq АК w Hrubieszowskiem 
j kiejs mierze odpowiada! za masakry na Ukraincach. Spotka
odby!o si~ w dobrej atmosferze. Tam powsta!a tez idea konfe-
.. w Lublinie, Warszawie і Hrubieszowie poswi~conych wsp6!
. ukrainsko-polskiej w latach 1945-1947. Mia!em nadziej~. ze 

czas konferencji, kt6rq on planowa! w Warszawie w latach 90., 
·іе о tworzeniu "czarnej smugi" w ramach planu "Burza", czyli 

, zczonego z ludnosci ukrainskiej korytarza Warszawa-Wo!yn. 
44 r. ро naszej stronie nikt nie wiedzia! о tym planie, ale na

oddzia!y powstrzyma!y wtedy АК, jakkolwiek nie tylko dlate-
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go "Burza" okazala si~ mrzoпk'l strategiczп'l, kt6ra poci'lgп~la za 
sob'l olbrzymie walki polsko-ukrainskie і straty w ludziach. Рlап 
koпfereпcji spelzl па пiczym, Ьо Gol~biewskiemu піе udalo si~ ich 
zorgaпizowac, пapotkal jakies trudпosci w Polsce. Nasz koпtakt si~ 
urwal, а potem Магіап zmarl. 

Со о wsp61pracy z Polakami sotdzil Pawel Szandгuk? 
Nie mialem okazji роzпас Szaпdruka 163 • Za to ciekawie wypowia
dal si~ atamaп Taras Borowiec "Bulba"164

• Spotkalem si~ z піm, gdy 
mieszkalem па Freimaпп, w koszarach, gdzie wczesпiej szkolili si~ 
паsі chlopcy z dywizji "НаІусzупа". Nie przedstawHem si~ "Bulbie" 
od stroпy swej przeszlosci, wtedy bylem ро prostu redaktorem 
"Do Zbroji". 

Czy uwaia pan, ze OUN ЬуІа antypolska? 
Tak, ale піе ЬуІ to jej jedyпy wymiar, і ludzie tam byli пaprawd~ 
r6zпi. Chociazby Koпowalec165 zapatrywal si~ па Polsk~ w іппеj 
perspektywie. Liczyl, ze w razie powstaпia panstwa ukrainskie
go Polacy byliby czyппikiem domiпuj'lcym. Tymczasem Staliп tеп 
problem rozwi'lzal ... Nie cz~sto si~ о tym m6wi, ale to оп do tego 
doprowadzH. 

Stan spraw mi~dzy elitami obu narod6w ЬуІ chyba przeraiaj&:~
cy, jesli "misja pokojowa" wymagala az Generalissimusa. 
Zgadzam si~, przy czym do dzis w Polsce пiekt6rzy koпtestujCІ jego 
dzielo. 

163 Pawcl Szandruk (1889-1979) - dowбdca wojskowy, ukraiflski dzialacz 
polityczny. Oficer kontraktowy Wojska Polskiego, walczyl w kampanii wrze
sniowej przeciw Wehrmachtowi. Dowбdca utworzonej na poczcttku 1945 r. 
pod auspicjami ІІІ Rzeszy Ukraiflskiej Armii Narodowej, ktбra skapitulowata 
przed wojskami alianckimi. 

164 Taras Borowiec "Bulba" (1908-1981) - twбrca ukraiflskiej zbrojnej 
organizacji partyzanckiej UPA "Poleska Sicz" dziataj<Jcej w latach 1940-1943 
przeciw ІІІ Rzeszy і ZSRR. 

165 Eugeniusz Konowalec ( 1891-1938) - ukraiflski dowбdca wojskowy, od 
1920 r. pierwszy komendant Ukraiflskiej Organizacji Wojskowej, na bazie kt6-
rej w 1929 r. powstata OUN. 
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iat pan kontakty z Bohdanem Osadczukiem publikujctcym 
.Kulturze" па tematy ukrainskie? 

z lwanem t.ysiakiem-Rudnickim? 
І lismy si~ z uniwersytetu, ja bylem studentem, on profesorem. 

kontakt nawiqzalismy w czasie, gdy bylem redaktorem "Lito
u UPA". Dyskutowalismy о wspбtpracy ukrainsko-polskiej. То 
ypadlo na czas kontakt6w z Gol~biewskim, kt6ry proponowal 
tkac si~ w ramach serii konferencji w miejscach naszej wsp6l
cy і wspбldzialania. Pytalem tysiaka-Rudnickiego166

, czy ze
ialby wziqc w nich udzial. Zgodzil si~, ale ten projekt nie udal si~ 
y niku opozycji wobec Golфiewskiego ze strony polskich wete-

n6w posiadaJqcych odmiennq wizj~ patriotyzmu. 

tykat si~ pan z Johnem Armstrongiem, autorem "Nacjonali
u ukrainskiego"? 

rakcie pracy nad tq ksiqzkq Armstrong167 kontaktowal si~ przede 
.ystkim z tebediem. Ksiqzka jest niezla, autor zebral pozytywne 
enzje. Niekt6re jego oceny wypadly zbyt ostro, prawdopodobnie 
о powodu, ze latwo оселіас histori~ z punktu widzenia spokoj

.. h czas6w і akademickich warunkбw. Armstrong nie sqdzH tez, 
aka pot~ga jak ZSRR si~ rozpadnie і uwazal, ze OUN zamierzyla 
motykq na slonce. Wkrбtce ukazalo si~, ze OUN prawidlowo асе
а perspektywy ZSRR Ostrzegal tez przed ukrainskim panstwem 
egidq OUN, а tymczasem Ukraina powstala na innej drodze. 

aczenie zйzyka ukrainskiego. 

s rozmowy w archiwum wydania. 

lwan tysial<-Rudnycki (1919- 1984) - historyk і politolog ukrainski, od 
· r. na emigracji w USA, w 1971 r. wyjechal do Kanady, profesor uniwer
u stanowego Alberty. Autor m.in. Intelektualni poczatky nowoji Ukrainy 

-в), Ukraina mi~dzy Wschodem і Zachodem (wyd. ukr. 1966), Nacjonalizm 
olitaryzm (1982). 

john Armstrong (1922- 2010) - politolog amerykanski, w 1955 r. uka
i~ jego wznawiana potem kilkakrotnie praca Ukrainian Nationalism. 
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Rozzowa 
z Mar ianez -

Gol~biewskilll* 

Мarian Gol~biewski оа 

fotografii podarowanej przez 
niego Eugeniuszowi Sztenderze. 
kt6ry WІІiescil оа n.iej slowa: 
Pulk. ~rian Gol~biewski 
w тLodym wieku 

Jak zacz~la si~ dla pana 11 wojna swiatowa? 
Ро kl~sce poniesionej w 1939 r. przez Polsk~ na skutek napasci Nie
miec і tak zwanego Zwictzku Radzieckiego, Ьо to Rosja decydowa
la і realizowala swe imperialne cele, wyemigrowalem do Rumunii, 
skctd ucieklem z obozu przez Jugoslawi~. Wlochy do Francji. 

Nie ЬгаІ pan udzialu w kampanii wrzesniowej? 
N іе zostalem zmobilizowany, і nie ode mnie to zalezalo, chociaz 
przyznam si~, ze kilkakrotnie chodzHem do komendy uzupelnien, 
zeby mnie wzi~li. "Pan musi czekac". Czekac, czekac ... Jak wojsko 
nie chce kogos przyjctc. to trudno [ uwazac], ze dezerteruje on z pola. 
Wojsko wychodzHo z kraju і z nim wyszedlem do Rumunii takie ja. 
Nie ро to wyszedlem za granic~, zeby siedziec і konsumowac dobra 
czy innosc kultury we Francji. ZglosHem si~ do wojska. Walczylem 
w Alzacji-Lotaryngii, bylem w 1. Pulku Grenadierбw Warszawy. Juz 
tam spotykalem Ukraincбw, ktбrzy b~dctc chyba we Francji, zostali 
zmobilizowani. 

* Zapisu magnetofonowego rozmowy dokonano w 1994 r. w Warszawie. 

1 
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Jako obywatele polscy? 
Jako obywatele polscy. Nieprawd<J jest, ze піе chcieli walczyc. 
Wprost odwrotnie. Jesli chodzi о Ukrainc6w, to wypetпiali obowi<Jz
ki do konca, пatomiast z 11 Zyd6w w mojej kompaпii па przetomie 
1939 І 1940 r. do momeпtu walki dotrwal tylko jedeп. 

Walczylem, ale пiestety Fraпcja піе chciala walczyc. Ро prostu 
пastC}pH powszechпy rozklad moralпy tego kraju, по і пiesprawпosc 
dow6dztwa. Tak ja to widzialem. Mialo miejsce rozczloпkowaпie sH 
рапсеrпусh. Nasza dywizja byla wielokrotпie atakowaпa і rozbita. 
Trafilismy do пiewoli. [ ... ) 

Ukraincy zwracali па siebie uwage:? 
Nie, rozmawialismy, slyszalem od пісh: "Jestem Ukraincem". Bylo 
chyba ze 150 tys. Ukrainc6w walcz<Jcych przeciwko Niemcom. Nie 
wiem, ile tysi~cy walczylo przeciwko Sowietom, Ьо to wszystko zo
stalo tak zagmatwaпe ... W kazdym razie mog~ powiedziec, Ьо sam 
to widzialem, ze Ukraincy wypetпili sw6j obowi<Jzek. А wlasciwie 
to chcieli Ьіс si~ о wolп<J Polsk~. zagrozoп<J przez Moskw~ і Niemcy. 
W tym okresie піе spotkalem si~ z tak<J sytuacj<J, ze Ukraincy wy
r6zпiali si~ пiech~ci<J do walki. Natomiast p6zпiej slyszalem, ze jak 
wojska zпalazly si~ па wschodzie, to jakies trudпosci byly, ze kiedy 
Aпders 1 przedzieral si~ па poludпie, jego osloпa zostala zaatakowa
пa і wskutek tego dostal si~ do пiewoli rosyjskiej.· 

Slyszalem пatomiast, ze па wsch6d od Saпu і Bugu Zydzi rozbra
jali [пaszych zolпierzy], tworzyli czerwoп<J milicj~. rabowali, а byli 
і tacy, kt6rzy widzieli, ze czerwoпa milicja mordowala Polak6w. 
Dzialo si~ to w strefie przywlaszczoпej przez Rosj~. Ьо trudпo po
wiedziec, ze przyl<Jczoпo j<J do Ukraiпy czy Bialorusi, Ьо to byly пa
zwy, а піе panstwa, ich ГZ<Jdy byly komuпistyczпe, rosyjskie. Тегепу 
te wcielaпo do Zwi<Jzku Radzieckiego, imperialпej Rosji. Od пikogo 
піе slyszalem, аЬу wtedy Ukraincy rozbrajali [пaszych zolпierzy] 
razem z Zydami. Іппуmі slowy wladza tam przychodz<Jca, Rosja, 
stworzyla od razu swoje jaczejki komuпistyczпe, zydowskie, і опе 

1 Wiadysiaw Anders ( 1892-1970) - polski dow6dca wojskowy, w 1939 r. 
dowodzH Grupёf Operacyjnёf Kawalerii Wojska Polskiego, w 1941 r. stanчl na 
czele Polskich SH Zbrojnych w ZSRR. 
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wtasпie zacz~ dzialac. )а mбwi~ to otwarcie, Ьо Ьt~dem lub rzecz<} 
karygodп<} jest mбwic пieprawd~. ze to jakies szumowiпy czerwo
ne ... Nie, to ЬуІі Zydzi. Tak trzeba to widziec. 

А wi~c walczytem we Fraпcji. [ ... ) Dostalem si~ do піеwоІі jako 
sieГZaпt podchor<}zy. Froпt posuwat si~ па potudпie, wi~c zostalem 
doprowadzoпy do sporej miejscowosci о пazwie Baccarat. W tam
tejszych koszarach zпajdowat si~ оЬбz. [ ... ) Gdy Niemcy ро raz trzeci 
odczytali, ze za ргбЬ~ ucieczki grozi паm kara smierci, zrozumia
lem, ze nie mog<} паs wszystkich dopilпowac. Ucieklem. Ро drodze 
trzeba bylo poradzic sobie z olbrzymi<} ilosci<} fraпcuskich drutбw 
kolczastych па umocпieпiach przeciw Niemcom. Niekiedy mysla
lem, ze tam zostaп~. Ьо піе mialem sily ich podпosic. [ ... ) 

Ро 16 dпiach dostalismy si~ do Fraпcji, do Rodaпu. Fraпcuzi lбd
k<I przerzucili паs przez rzek~. Stamt<}d od razu do zaпdarmerii, а ta 
skierowala паs do Lyoпu, gdzie - ро perypetiach, Ьо Fraпcuzi chcie
li wsadzic паs do obozu do osuszaпia Rodaпu - odszukatem koп
sulat polski w Lуопіе. Dowiedzialem si~. ze pod Marsyli<} jest оЬбz 
polski, sk<}d b~dzie si~ odbywata ewakuacja do АпgІіі czy gdzies 
tam za gгапіс~. Zajechatem tam. [ ... ) Zorieпtowatem si~. ze Fraпcja 
poludпiowa tez b~dzie zaj~ta przez Niemcy і trzeba z піеj uciekac. 
Nawi<}zatem koпtakt, со tu duzo mбwic, z пaszym wywiadem. [ ... ) 
Przeszlismy przez Рігепеjе. [ ... ) Dostalismy si~ do Lizboпy і w polo
wie Іірса traпsportem przez Gibraltar do Glasgow, zпalezlismy si~ 
w АпgІіі. 

W Lопdупіе weryfikacja. ja powolywalem si~ па dowбdcбw, 
miejsca walk. M6j dowбdca batalioпu byl juz w АпgІіі і potwierdzil 
moje zеzпапіа. [ ... ) Moim kolegom mбwilem, ze пiedtugo b~dzie 
wojпa mi~dzy Niemcami а Rosj<}. Koledzy odpowiadali, ze піе, Ьо 
oni maj<} uktad, а ja mбwilem, ze опі chc<} jedeп drugiego potkп<}c. 
І 22 czerwca 1941 г. пast<}pil atak Niemiec па Rosj~. Otrzymalem 
przydzial do Szkocji. Pilпowalismy wybrzeza. Na ochotпika przesze
dlem szkoleпie spadochroпowe w Maпchester і іппусh osrodkach. 
[ ... ) Przybyli рапоwіе z Loпdyпu, kt6rzy zacz~li zach~cac mпіе do 
lotu do Kraju. [ ... ) Zgodzilem si~ і za jakies 2-3 tygodпie pojechatem 
na puпkt zЬогпу. 
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)aki ЬуІ сеІ przerzutu? 

Walka w Kraju. Przeszlismy гбzпе szkoleпia. ( ... ] Bylismy wtedy 
przeciwko Sikorskiemu, ktбry zawarl пiekorzystпy dla Polski uklad 
z Majskim2• [ ••• ] 

Wspominano sprawt: ukrains(Щ? 

Nie, ale my sami staralismy si~ dowiedziec, prywatпie. [ ... ] Przy
jechal Sikorski і іппі "ргоmіпепсі" бwczesпych wladz polskich. 
W pewпym momeпcie Sikorski powiedzial, ze mozпa zagiC}c skrzy
dla, zacz~a si~ swobodпa rozmowa. Ktos pyta: "Рапіе gепегаІе, г6z
піе si~ slyszalo о Ukraincach, ze w czasie wojпy, jak si~ wycofywalo 
wojsko, to byly г6zпе rzeczy, strzelaпie пawet ... )ak ГZC}d rozumie 
te sprawy?". "0, widz~. ze was iпteresuje wielka polityka" - m6wi 
Sikorski. "No tak, рапіе gепегаІе, Ьо w Kraju па реwпо Ь~d<І паs py
tac о to". Na to Sikorski: "Ukraincбw sprzedam Staliпowi". Koпster
пacja. Ktos zadal руtапіе, czy to b~dzie sprzedaz z ziemiC} czy bez. 
Drugi, czy to b~dzie wymiaпa, jak mi~dzy TurcjC} а GrecjC} w 1920 г.: 
Turk6w z wysp do Azji Mпiejszej, а z Azji Mпiejszej Grek6w па wy
spy. Sikorski odpowiedzial, ze za duzo byscie chcieli wiedziec. То 
zпaczylo, ze піе mial zadпej mysli, tylko plyпC}l, jak wiatr wial. ( ... ] 
Wrazeпia z wystC}pieпia Sikorskiego mielismy jak пajbardziej пega
tywпe, jedпak chcielismy leciec і dzialac dla Polski. Z 1 па 2 paz
dzierпika szesciu паs wylC}dowalo mi~dzy D~bliпem а stacjC} Zyczyп. 
[ ... ] W Warszawie zostalismy rozdzieleпi па гбzпе kieruпki. )а zo
stalem skierowaпy па Zamojszczyzп~. ktбra akurat wtedy byla wy
siedlaпa3. 

)ak w Warszawie okreslano wtedy Lubelszczyznt:? 

Raczej jako jedпa z пajbardziej trudпych. Zпajomi, jak si~ dowie
dzieli о moim skierowaпiu, mбwili, ze Ь~d<І iпterweпiowac, abym 

2 Uklad podpisaпy ЗО Іірса 1941 г. w Lопdупіе mi~dzy rzctdem polskim 
а ZSRR. Przywracal stosuпki dyplomatyczпe mi~dzy oboma panstwami ро 
agresji ZSRR па RP 17 wгzesпia 1939 г. 

3 W latach 1942-1943 okupacyjпe wladze пiemieckie realizowaly plan 
zmiaпy stosunk6w narodowosciowych па Zamojszczyinie па drodze pгzesie
dlen ludnosci polskiej і ukrainskiej oraz nasiedlen kolonistбw nicmicckich. 
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Projekt zyczen z okazji lacinskich swi'lt Bozego Narodzenia dla .. Bojownik6w 
polskiego podziemia antybolszewickiego" walcz'lcych przeciwko 
okupacji Ojczyzny przez moskiewsko-bolszewickich imperialist6w, kt6ry 
23 grudnia 1946 r. przygotowal referent polityczny Kraju Zakerzonskiego 
jaroslaw Staruch, podpisany jako .,h". Na dole zalecenie do podleglych: 
.Takie і podobne (nie zawsze jednakowe) zyczenia nalezy przeslac drog'l 
lrontakt6w SCISiedzkich do podziemia polskiego ewentualnie do niekt6rych 
zaslugujCicych na to obywateli polskich. Pisac w jf;zyku ukrainskim 
na maszynach Jacinskich і ukrainskich, jak tez odrf;cznie (porzCidnie). 
Podpisywac pseudonimami os6b wysylajCicych". 

otrzymal je gdzie iпdziej. Nie pozwolНem па to, Ьо gdzie los mпіе 
pchal, tam chcia.lem isc. Теrеп byl rzeczywiscie wyj<}tkowo trudпy, 
resztowaпia, wysiedleпia... Zostalem szefem dywersji па lпspek

torat Zamojski4, czyli Zamosc, BHgoraj, Tomaszбw Lubelski. 

4 Inspektorat Zamojski - terytorialna jednostka strukturalna Okrf;gu Lu
lin АК. 
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W Warszawie przypomniano panu о tamtejszych Ukraincach? 
Nie, піс, пawet w Okr~gu піс піе wspomпiaпo, Ьо chodzHo о walk~ 
przeciwko Niemcom. [ ... ] Mialem zajmowac si~ dywersj<} przeciwko 
Niemcom. Do spraw ukrainskich піе mialem dost~pu, Ьо komplet
пie піе bylem zwi<}zaпy z sieci<} АК. [ ... ] Dowiedzialem si~ о trud
пosciach, przede wszystkim, ze dziala policja ukrainska, Polakбw 
wysiedlaпo, а па ich miejsce ЬуІі паsіеdІапі Ukraincy. То wytwa
rzalo піепаwіsс піе tylko przeciwko Niemcom, choc gdzie Ukrain
cy mieliby Ьус osiedleпi, jesli Niemcy zabrali im wioski tak samo 
jak і Polakom? [ ... ] W zwi<}zku z tym byly ataki па паsіеdІопе wsie. 
[ ... ] Trudпosci wytwarzali wszyscy, ktбrzy ЬуІі wrogami spokojпe
go zycia tamtejszych obywateli. W wyпiku tego sytuacja stawala si~ 
bardzo trudпa. Trudпosci піе byly jeszcze wielkie, Ьо па Wolyпiu 
byl погmаІпу uklad orgaпizacyjпy: komeпdaпt АК, iпspektorzy, ko
meпdaпci obwodбw, jak w calej Polsce. Tam bylo jeszcze погmаІпіе, 
аІе sytuacja u паs, па Zamojszczyiпie, а szczegбlпie w Hrubieszow
skiem, zostala przesiloпa, w wyпiku czego zostalem wl<}czoпy do 
szerszych dzialan. 

Toznaczy? 
Musialem iпteresowac si~ піе tylko dywersj<}, musialem zreorgaпi
zowac powiat, przejsc па form~ wojskow<}, plutoпy. 

Jaki przydzial pan otnymal? 
Komeпdaпt Obwodu Hrubieszбw, а w 1944 г., gdy ewakuowala si~ 
27. dywizja wolynska, takZe Wlodzimierz Wolynski. Na tym staпo
wisku musialem przeciwstawiac si~ wielu sHom. Міапоwісіе w Ko
mitecie Ukrainskim па Chclmszczyzп~5• ktбry wspбldzialal z Niem
cami w typowaпiu wsi do przesiedlen, byl tukaszczuk6

• Wraz z піm 

5 Ukrainski Komitet Pomocy - oddziat dziatajctcego w Generalnym Gu
bernatorstwie Centralnego Komitetu Ukrainskiego. Chetmski UKP posiadat 
delegatur~ we Wtodawie. UDK nie miaty kompetencji, je~li chodzi о ludno~c 
polskct. 

ь jerzy tukaszczuk .. StrHecki" - drugi (ро zamordowanym przez АК )a
kubie Wojnarowskim-Halczewskim) komendant ukrainskiej ochotniczej for
macji zbrojnej Chetmski Legion Samoobrony utworzonej w czerwcu 1942 г. 

w Hrubieszowie. PochodzH ze wsi Strzelce w powiecie hrubieszowskim. gdzie 
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bylo dwбch Samochwalenkбw7• On і jeden Samochwalenko gdzies 
pod Rawч Ruskч zostali zlikwidowani przez UPA za wspбlprac~ 
z Niemcami. Dowiedzialem si~ о tym na spotkaniu z Martyniukiem 

profesorem topatyftskim8
. W lutym 1949 г. na Mokotowie, gdy sie

zialem w celi dla ludzi z otwartq gruzlicч, potwierdzil mi to "Orest". 

Z nim pan siedzial? 
iedzialem z nim caly miesiчc. Ja gruzlicy nie mialem, natomiast 

.Orest" mбwH: "Pan widzi, ja jeszcze kilka miesi~cy, рбl roku, і tak 
mr~ albo mnie powieszч ... ". 

Niemcy cz~sto atakowali nasze oddzialy. Rбwnolegle atakowa
ni bylismy przez oddzialy UPA. Toczylismy ci~zkie walki. W maju 
1944 г. Niemcy rozrzucili ulotki do oddzialбw ukrainskich, аЬу wra
::aly tam, skчd przyszly, do Galicji, Ьо banda "Rysia" zostala zlikwi
owana, zatem jestescie tu niepotrzebni. То jeden z dokumentбw 

ПІemieckich wskazujчcych na wspбldzialanie ich z UPA lub tole
rowanie przez nich oddzialбw ukrainskich. Mysmy sobie zdawali 
praw~ z tego, ze ta walka nie jest nam potrzebna. [ ... ]. Nie mialem 
glqdu do sH ukrainskich, ale pewne kontakty z nimi mialem. 
Spotkalem ludzi z batalionu "Rysia", Basaja, ktбrzy rabowali 
raincбw. On nie chcial si~ podporzчdkowac АК і si~ nie podpo

rz dkowal, chociaz powinien mi si~ podporzчdkowac. Rozmawia
m na ten temat z delegatem rzчdu, czyli starostq і komendantem 
Ch. О komendancie delegat stwierdzil, ze to porzчdny czlowiek, 
J , do tego stanowiska nie dorбsl. Jeszcze przed wojnq dzialal jako 
dowiec, ale psychologicznie byl zerowy, nie znal si~. Bechowiec 

wil о "Rysiu", ze to uczciwy, szlachetny czlowiek. 

poczчtku 1943 r. АК zamordowala jego ojca Wasyla, siostr~ Nadziej~ і brata 
ego. W nocy z 26 na 27 maja 1943 r. oddzialy BCh dokonaly mordu zbio-

ego na ukrainskich mieszkancach Strzelc. 
Braci Samochwalenk6w byto pi~ciu, pochodzili ze wsi Bohorodyca (obec

Brodzica) pod Hrubieszowem. Mikolaj Samochwalenko w czasie okupacji 
rtauczycielem w Ukrainskim Seminarium Nauczycielskim w Hrubieszo

. Aleksander Samochwatenko dyrygentem chбru w Hrubieszowie. 
Chodzi о rozmowy, ktбre odbyly si~ 21 maja 1945 r. na Zarach, przysiбtku 

Lubliniec Nowy, mi~dzy przedstawicie\ami UGRW і UPA а delegacjq DSZ 
Lublin. 
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Ро prostu роwіпіепеm byl ,.Rysia" zlikwidowac, ale піе bylo jak. 
Malo tego, Ьо ze wzgl~d6w polityczпych піе moglem go tkпctc, пawet 
oddac go pod sctd za to, со robH9

• Musialbym zadrzec ze Stroппic
twem Ludowym, kt6rego оп byl pupilkiem, а ja traktowalem go jako 
zwyklego baпdziora, kt6ry dzialal па пaszct пi~korzysc, ро prostu 
prowokowal do r6zпych wystctpien. BCh піе chcialy si~ zjedпoczyc 
z АК. M6wili, ze majct ЬаtаІіоп, а ja widzialem ich ро wyzwoleпiu 
z 300-350, gdy tymczasem ЬаtаІіоп ma 600 zolпierzy. Nie dali, gdy 
zctdalem, wykazu zolпierzy. Wymagalem od пісh absolutпego pod
porzctdkowaпia si~, ale amator6w do rzctdzeпia Polskct bylo za duzo. 
Nigdy піе doszlismy do porozumieпia. 

Malo tego, w marcu 1944 r. zorieпtowalem si~. ze Ukraincy, 
chlopi па wioskach, chcct porozumieпia. Dalem zgod~ па spotkaпie 
w Oszczowie10

• Ja juz wtedy dctzylem do tego і dalem temu wyraz. 
Niestety podczas spotkaпia, піе orgaпizacji, а ludzi, przybyl oddzial, 
,.Jahody" czy kt6rego, zrobH segregacj~: Polacy tu, Ukraincy tu. 
Dw6ch Polak6w przezylo, ЬуІі гаппР 1 • P6zпiej mialem wyrzuty su
mieпia, dlaczego zgodzHem si~, аЬу сі rolпicy poszli па to spotkaпie. 
Zgiп~li. а gdyby піе poszli, to w jakis spos6b mogliby si~ uratowac. 
То byli starsi ludzie, kt6rzy піе brali udzialu w walkach і піе popel
пili zbrodпi. То byla tragedia, Ьо wszyscy mieli teraz dow6d, ze jesli 
w taki spos6b si~ rozstrzyga spraw~. to піе mozemy liczyc па реlпе 
zaufaпie, zaufaпie і jakies porozumieпie. W zwi~zku z tym ja ewa-

ч Oddzial BCh pod dow6dztwem Stanislawa Basaja "Rysia" odpowiedzial
ny jest za mordy zbiorowe w wielu wsiach ukrainskich na Hrubieszczow
szczyinie, m.in. w Prehorylem, Modryniu, Mirczu, Malkowie, taskowie, Kolonii 
G6rka, Szychowicach. АК і BCh wsp6lpracowali w dzialaniach zmierzajCІcych 
do zmiany stosunk6w demograficzno-narodowosciowych w tym regionie na 
korzysc polsJч. 

10 Dnia 17 marca 1944 г. we wsi Oszcz6w mialo sit; odbyc spotkanie przed
stawicieli miejscowej spolecznosci ukrainskiej і polskiej. Okolicznosci mordu 
na 16 Polakach, dokonanego wtedy przez nieznany oddzial, zapewne SB OUN 
lub UPA, do dzis nie zostaly wyjasnione. Dwa dni p6zniej formacje polskie spa
Шywies. 

11 Рог.: "Во mnie tylko wolnosc interesuje ... ~ Wywiad-rzeka z Marianem Go
lfbiewskim (Nowy jork,/istopad 1988-czerwiec 1989), wstt;p і оргас. ). Dudek, 
Lublin 2011, s. 242. 
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kuowatem z catego potudпia [ludпosc polskё.}], zwtaszcza ze "Rys" 
ze swoim oddziatem uciekt przed walkё.} z Niemcami. Bylismy atako
waпi. jak sytuacja byta trudпa swiadczy fakt, ze komeпdaпt gt6wпy 
BCh KaminskP 2 wydat rozkaz dla swego komeпdaпta w Lubliпie, 
аЬу z powiatбw Krasпystaw, Zamosc і Tomaszбw ich ludzie przy
szli z pomoc<J w Hrubieszowslde przeciwko Ukraincom. Smieszпa 
czy піероwаzпа w jego dokumeпcie byta sugestia, аЬу karac tylko 
tych, ktбrzy byli wіппі. То tak, jakby сі, kt6rzy rabowali, podpalali, 
strzelali, sami mieli powiedziec pod krzyzem czy па rogu chaty, ze ja 
robitem to і to, піероwаzпе. Jak mozпa bytoby ich wybrac, jesli byli 
trudпi do odkrycia? jak oddziat miat w czasie marszu odkryc, kto 
czego dokoпat? 

То moze dlatego mialy miejsce te masowe ... 
Nie, zadeп oddziat BCh піе przybyl, апі jedeп zotпierz, апі jedeп kа
гаЬіп czy sztuka, Ьо to ЬуІ podziat па Polsk~ partyjп<J. Kazda partia 
miala swoje wojsko, пawet admiпistracja delegata ГZ<fdu byta roz
dzieloпa. ja to пazywam "Polska partyjпa", а піе Polska jako taka. 
Теп podziat przyczyпit si~ do tego, ze піе byto w ogбle polityki. 

Dlaczego nie pnyszli z pomocct? 
Nie wykoпali rozkazu. Wartosc tych oddziatбw byta dla mпіе pro
blematyczпa. Podejrzewam, Ьо піе miatem dost~pu do zr6det, ze 
опі si~ przygotowywali do obj~cia wladzy przy pomocy sity. І піе 

chcieli tracic swych sit. 

Іаk ЬуІо z ucieczlщ Basaja? 
Mysmy toczyli wtedy silпe walki z Niemcami, і Ukraincami, z ktбry
mi ЬуІу опе пiestety bratobбjcze. [ ... ] Ktos powiedzial, ze ja chc~ wy
niszczyc chtopa. А ja stawalem w оЬгопіе kogo w tamtych stroпach? 
Tylko chtopa. ja rozmawiatem z przedstawicielami Delegatury, 
~dzie byli przedstawiciele Stroппictwa Ludowego і komeпdaпt be
chowcбw, ktбrzy powiedzieli, ze опі reprezeпtujct "zotпierza-chlo
paa. Bylem juz wsciekly za ich zachowaпie, post~powaпie, пieroz-

:' Franciszek Kaminski (1902-2000)- polski wojskowy і polityk, \V latach 
: 940-1945 dow6dca Batalion6w Chtopskich. 
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S<tdП<t postaw~, wi~c udalem, ze піе doslyszalem і powiedzialem. 
ze sytuacja jest tak trudпa, ze myslami WCi<tZ jestem gdzie iпdziej. 
,.А my to szto? Рапу?"- zapytalem, traktuj<tc ,.zolпierza-chlopa" jako 
dzialaпie komuпistyczпe. Zreszt<t, а ja tez tak meldowalem, z pol
skosci<t, z ruchem ludowym tam bylo пiewiel~ wspбlпego, byli to 
аgепсі Moskwy. ,.Wy піе reprezeпtujecie zolпierza-chlopa, а zolпie
rza Stroппictwa Ludowego. Poпiewaz ja mam mпiej wi~cej dziesi~c 
razy tyle zolпierzy ze wsi, со wy, to zolпierza-chlopa my reprezeп
tujemy, а піе wy". W takich sytuacjach musialem uzywac takich ar
gumeпtбw, аЬу odwrбcic ich od szkody. 

Dlaczego odzialy bechowskie nie posluchaly, jesli zagro:i:enie 
ukrainskie ЬуІо геаІnе? То ооо mialoby Ьус wa:i:niejsze od po
dzialow paгtyjnych. 
Wszyscy byli dzielпi па odleglosc. О, mamy tyle karabiпбw, amuпi
cji, tyle Ьгопі maszyпowej і tylu zolпierzy ... А dzialaпie? 

ВаІі sit:? 
Nie, ро prostu піе chcieli walczyc, wspбldzialac. Niech si~ akowcy 

wyпiSZCZ<i··· 

Jednak гozkaz udzielenia pomocy zostal wydany. 
І со z tego, jesli tam walczyli akowcy? Basaj uciekl, zabieraj<tC swoich 
ludzi, і z 40-50 akowcбw oderwal, ze піЬу akowcy chc<t ich zпisz
czyc. Uciekli w lasy bHgorajskie13

• )а musialem si~ przez to ewaku
owac. W wiosce Choroszczyce bylo ze 12 tysi~cy ludzi, samoobroпa, 
wyslalem dowбdc~ batalioпu ,.Wiktora"14 і ,.Czarusia"1S, dowбdc~ 
kompaпii, аЬу ubezpieczyc ich ewakuacj~. Musialem tamte tereпy 
opuscic, Ьо піе mialem juz amuпicji, Ьо jesli па karabiп bylo 5 sztuk 

13 Oddzial BCh pod dow6dztwem Stanislawa Basaja .. Rysia" ро dokonaniu 
mord6w masowych na Ukraincach w dniach 10-11 marca 1944 г. pod koniec 
tego miesictca odszedl w lasy bHgorajskie. 

14 Stefan Kwasniewski .. Wiktor - dow6dca hrubieszowskiego V Batalionu 
Lesnego АК .. Poludnie". Dowodzone przez niego oddzialy АК і BCh dokonaly 
mord6w masowych na ludnosci ukrainskiej 10-11 marca 1944 г. m.in. w Szy
chowicach, taskowie, Sahryniu. 

15 Sergiusz Konopa .. Czarus" - dow6dca kompanii АК w Obwodzie Hrubie
sz6w. 
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amuпicji, to bylo dobrze. Tymczasem Basaj uciekl і zeby zachowac 
twarz, powiedzial, ze akowcy chcct wyпiszczyc chlopa. А chlop zo
stal па wsi. Choroszczyce gІбwпіе przed Ukraincami musialem ewa
kuowac w stroп~ Grabowca. І walki przeпiosly si~ w Tomaszowskie, 
Rzeczyca ... Z пaszej stroпy walczylo chyba 1800 zolпierzy. Na Wiel
kaпoc wielu ludzi zgiп~o16, chyba z 4 пaszych oficerбw zgiп~o. ale 
to byl Obwбd Tomaszowski chociaz tego samego lпspektoratu Za
mojskiego. 

)ak рап rozumial seпs owczesпych walk polsko-ukrainskich? 
Byl rozkaz utrzymac tereп, а tymczasem trzeba wyprowadzic tysict
ce rolпikбw ... То ро prostu byla walka о utrzymaпie tereпu. 

lstniala graпica etniczпa ukrainsko-polska, mпiej wit:cej па 
Huczwi. Моzпа ЬуІо wzdluz піеj ustalit strefy wplywu і ЬуІЬу 
spokoj. 
Tam byly wioski polskie і orgaпizacja polska ... Orgaпizacje koпspi
racyjпe uwazaly si~ za przedstawicieli dawпej polskiej admiпistracji 
panstwowej, utrzymywaly tam wladz~. wsz~dzie tam byli akowcy ... 

W Tomaszowskiem jej піе ЬуІо ... 
ВуІа, byla па реwпо, Ьо і w Rawie Ruskiej byla ... 

Mialem па mysli to, па іІе ЬуІа опа пarodowo przedstawiciel
ska і jakie miala mozliwosci wykoпawcze. 
То jest wlasпie to. Przyzпam si~. ze пawet bylem przygotowywaпy 
do plaпu "/\', Ьо akcja "Burza" to byl рІап "8". W ramach tego plaпu 
bylem wyzпaczoпy па dowбdc~ uderzeпia па Wlodzimierz - l:.uck. 
Musialem zrobic рlап, jak wykoпac to zadaпie. Mialem miec wspar
cie z Zamoscia і Tomaszowa, і miec wspбldzialaпie admiпistracji. 

)ak осепіаІіsсіе eweпtualпe trudпosci ze stroпy Ukraincow? 
То bylo jeszcze przed walkami ... 

)edпak wliczaliscie ich postawt: і dctzeпia? 
Absolutпie, tak. 

\h Chodzi о kl~;sk~; АК poniesion'l w walkach z UPA 9 kwietnia 1944 г. pod 
Posadowem. 
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Zatem na іІе UPA mogla zagrozit realizacji tego planu? 
Przyzпam si~. ze wtedy піе bralem tych elemeпtбw polityczпych 
pod uwag~. То praktyczпie byla akcja przeciwko Niemcom. Ukrain
cy jako odr~bпy сzуппіk wyplyпctl w 1944 r. Рlап ,,/{', jak mialo Ьус 
powstaпie ogбlпopolskie przeciwko Niemcom, przewidywal atak 
z Lubelskiego па Wolyn. 

Historyk Zbigniew Kowalewski utnymuje, :іе czystka w Hгu
bieszowskiem zostala spowodowana dCІ:ieniem wlasnie do 
utworzenia korytarza па Lwow. 
Nieee ... , to пieprawda, absolutпie. KowalewskP 7 jest wylctczoпy 
z осепу tamtej rzeczywistosci. Tam ро prostu toczyly si~ walki wza
jemпe mi~dzy Polakami а Ukraincami о орапоwапіе tych wiosek 
czy przesuпi~cie gгапісу itd. Zresztct па jakiej zasadzie we wrzesпiu 
1944 г. doszedlem do zmiaпy stosuпkбw polsko-ukrainskich? 

Na jakiej? 
Uwazalem, ze zпalezlismy si~ pod jedпym okupaпtem, ktбrym byla 
Rosja sowiecka, wi~c do Ukraincбw пalezy przemбwic tylko poli
tyczпie. W trakcie mojej wczesпiejszej dzialalпosci ja піе widzialem 
апі jedпego elemeпtu polityczпego traktowaпia sprawy. А sedпo 
sprawy tkwHo wlasпie w polityczпym uj~ciu zagadпieпia. Nie by
lem przygotowaпy do polityczпego podejscia dq sprawy, to zпaczy 
orieпtowalem si~. mialem wугоЬіопе poglctdY па te tematy. Dowo
dem jest to, ze we wrzesпiu 1944 г., піе majctc podstaw polityczпych 
do dzialaпia, rzucHem haslo zmiaпy kompletпej і rozkazalem woj
sku zamiast walczyc, szukac koпtaktu і porozumieпia. 

Wiedzialem, ze опі піе wiedzct. jak mogct szukac porozumieпia, 
dlatego od razu podyktowalem ulotk~ mojemu szefowi propagaпdy: 
сі, со wspбlpracowali z Niemcami, odeszli, а пasze пагоdу sct і mu
szct ze sobct wspбldzialac, Ьо mamy пowego okupaпta, wspбlпego 
okupaпta. Powiedzialem, ze my nie mozemy wcictz па wszystkie 
stroпy walczyc. Dla паs пaturalпym sprzymierzencem sct Ukraincy, 

17 Рог.: Z. Kowalewski, Kwestia polska w powojennej strategii Ukrainskiej 
Powstanczej Armii, w: .. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne", z. 103: Ukra
inska my51 polityczna w ХХ wieku, pod red. М. Pulaskiego, Krak6w 1993, s. 201. 
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jest Ukraiпa. Jedпak ja z 1:.<} sprawct піе роwіпіепеm si~ stykac, Ьо od 
tego byl сzуппіk polityczпy, ale tam піе bylo Zзdпej iпicjatywy. 

А rozmawial pan о tym? 

Delegatura byla піс, zero, to samo w Zamojskiem, Tomaszowskiem. 
Delegatura traktowala te tегепу jako polskie, а zatem jesli ktos wy
st~puje przeciwko iпteresom polskim, wspoldziala z Niemcami, to 
trzeba go tak samo Ьіс, zwalczac. То bylo fatalпe. Mam swoj poglctd 
па tеп temat. Widzi рап, zarzucam wladzom, а w tym wypadku row
пiez Sikorskiemu, ktory rozdzieШ Polsk~ mi~dzy partie, іе піе bylo 
polityki ogolпopolskiej, іе poszczegolпe partie dostaly wojewodz
twa, tеп powiat dla tej partii, tеп powiat dla tej ... 

Wie рап, jesli takiego rodzaju polityk~ пarzucilo si~ spoleczen
stwu polskiemu, to czy moglo zaistпiec szersze ogolпoпarodowe 
porozumieпie, takze w stosuпku do Bialorusiпow, Litwiпow, Ukra
incow, Czechow? Nie moglo Ьус. Nikt tym піе kierowal. Со wi~cej, 
піе mam dowodow, ale па podstawie pozпiejszych wypadkow twier
dz~. іе polityk~ wschodпict kreowala eпdecja, tak zwaпi пarodowcy. 
Tam ЬуІ tak zwaпy komitet, піе komitet, tylko wydzial wschodпi, 
gdzie опі mieli wspomпiaпe staпowiska. jakim prawem im je od
daпo zamiast kierowac si~ politykct ogolпopolskct? Tak ЬуІо па tere
пach wschodпich, а w Warszawie ich koledzy prowadzili takч samч 
polityk~. W zwiчzku z tym піе ЬуІо szaпs па porozumieпie si~, ale 
zrozumialem to dopiero ро wojпie. 

ВуІу inne sily, chcialy sit: porozumiec. 
jezeli сі mieli przydzial fuпkcji do kierowaпia politykq wschodпiq, 
Ьо to опі mieli Ьус polityczпie "пajlepiej" przygotowaпi, to пikt піе 
kierowal. Niech рап wezmie pod uwag~ zasadпiczy elemeпt, ktory 
si~ pozпiej szczegolпie odcisпctl па Ukraincach: ile tysi~cy iпteligeп
cji zlikwidowala Rosja? lle aresztowali Niemcy? Cz~sc zпalazla si~ 
w obozach, wyemigrowala do Fraпcji. Wedlug mпіе Sikorski zrobil 
zamach staпu, przyczyпil si~ do zatrzymaпia rzчdu polskiego w Ru
muпii. [ ... ] Dlatego lecialem do Polski jako zolпierz, а піе przedsta
wiciel Sikorskiego. 

Sytuacja ЬуІа dla mпіе tragiczпa, піе mialem ... W 1944 г. biule
tyп ogolпokrajowy АК mowil, аЬу піе rozdmuchiwac kwestii ukra-
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inskiej, піе wytwarzac пastroj6w wrogosci. То za malo. Trzeba ЬуІо 
miec pewпct ide~, widziec mo:iliwosc rozwictzaпia. W samotпosci, 
kiedy dow6dcy і delegaci od spraw polityczпych па піЬу, zostali 
aresztowaпi przez Rosj~, w tym komeпdaпt okr~gu "Маrсіп" 18

, ro
zumпy czlowiek ... Powstaпie w Warszawie je~t, а ja mam zagad
пieпie: ewakuowalem rolпik6w, ewakuowalem, а wi~c jesli піе ma 
Niemc6w, піе ma wojпy, to роwіпіепеm zarzctdzic powr6t па dawпy 
tereп. 

Doszedlem do wпiosku - піе пapisalem tego, а роwіпіепеm - ze 
politycy polscy піе wywictzali si~ polityczпie. Nie moglem tego парі
sас Polakom і Ukraincom, dlatego powiedzialem: сі, со wspбlpraco
wali z Niemcami, odeszli і pozostaly пasze пarody, kt6re muszct zyc 
w sctsiedztwie і zgodzie, і majct wsp61пego wroga. Wie рап, moje ro
zumowaпie juz піе wojskowe, а polityczпe, doprowadzHo mпіе do 
tego, ze musialem wzictc iпicjatyw~. Przez powstaпie w Warszawie 
rzctd, wladze kompletпie піе mialy koпtaktu z tereпem. Komeпdaпt 
Okr~gu aresztowaпy, dow6dcy dywizji aresztowaпi ... Rzctd z Loпdy
пu wysylal tylko choraly "Z dymem pozar6w ... "19

• Kto si~ mial zajctc 
tymi, kt6rzy ЬуІі па dole? Z tego powodu we wrzesпiu zwolalem 
odpraw~ w Nowokajetaп6wce pod Dubieпkct20• Przybyli oficerowie 
z Chelma, Zamoscia, саІа reprezeпtacja. Zdali mi raport о sytuacji, 
а ja kwesti~ ukrainskct zamkпctlem w tеп spos6b: rozkazuj~ zamiast 
walki szukac koпtaktu і porozumieпia. ' 

Jakie ЬуІу гeakcje? 

Oczy ЬуІу wielkie. Tam ЬуІі tacy, kt6rym cz~sciowo pomordowaпo 
rodziпy ... Zпalazlem si~ w sytuacji glowy przed murem ... 

Niemal zdгajca ... 

Zdrajca ... Mialem jedпct rzecz: przewy:iszalem wielu tym, ze iпte
resowalem si~ sprawami polityczпymi, піе b~dctc zaaпgazowaпym 

18 Kazimierz Tumidajski .,Marcin" (1897-1947)- w latach 1943-1944 ko
mendant Okr~gu Lubelskiego АК. Aresztowany przez NКWD w lipcu 1944 r. 

19 Z dymem poiar6w - tytuJ wiersza poety polskiego Kornela Ujejskiego 
z 1847 r. 

20 Odprawa odbyla si~ 22 wrzesnia 1944 r. Szerzej zob.: .,Во mnie ty/ko wol· 
nosc interesuje ...• ор. cit, s. 247-248. 
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w zadпej partii. Zпalem troch~ histori~, iпteresowalem si~ і па te
mat Ukraiпy tez moglem cos powiedziec. jedпak doszedlem do tego 
prywatпie, а піе bylem przygotowaпy, przeszkoloпy. Powiedzialem 
w zwictzku z tym, ze паг6d ukrainski jest w пiewoli, jak bylibysmy 
razem z Chmielпickim, czyli Ukraiпct, to moglibysmy Ьус пiepodle
gli. Polska stala wtedy wysoko і Ukraiпa tez ... Niestety Chmielпicki 
odszedl, dalsza cz~sc Ukraiпy wpadla w пiewol~ rosyjskct і Polska 
utracHa пiepodleglosc. Ukraincy byli w пiewoli і mysmy byli w пie
woli. Mysmy mieli szaпs~ zaj~cia tej pozycji, kt6rct miala Rosja. Кг61 
Wladyslaw lV, Koпiecpolski przygotowywali czajki do wyprawy 
na poludпie. Smierc Koпiecpolskiego і kr6la byla kl~skct dla nas, to 
zrujпowalo przyjazпy rozw6j polsko-ukrainski. W 1772 г. w ramach 
terytorium panstwa bylo 37% Rusiп6w, а 34% Polak6w, і Zydzi, Li
twiпi, Niemcy: Polska піе byla Polskct, а Rzeczpospolitct пarod6w. То 
trzeba bylo utrzymac, ale пalezalo miec іппсt sytuacj~21 • Taki wielki 
ruch па Ukraiпie byl z tego powodu, ze mozпowladcy w Warszawie 
potrzebowali pieni~dzy, а majcttki swoje oddawali Zydom w dzier
zaw~. І jak Chmielnicki гоЬН tеп caly przewr6t, to okolo 300 tysi~
cy Zyd6w wyrzпi~to. W chwili smierci kr6la Wladyslawa lV wojska 
Chmielпickiego staly pod Zamosciem. Kaпdydat па elekcj~, jап Ka
zimierz, zwr6cH si~ do Chmielпickiego, jaki jest jego stosunek, Ьо оп 
chcialby startowac па kr6la. А hetman піе mial піс przeciwko temu, 
Ьо wyst~powal przeciwko wielkim paпi~tom. І wycofal si~ spod Za
moscia do Кijowa. 

Walki potem wybuchly znowu. 
То jest kwestia tego, czy byl ktos zdolпy do przywr6ceпia jedпosci 
polsko-ukrainskiej. 

Analogia z latami 1943-1944 г. jest widoczna, аІе czy w XVII w. 
porozumienie mialo oznaczac ргаwа dla Ukrainc6w w гamach 
panstwa polskiego? 
Nie, to nie bylo w ramach panstwa polskiego, Ьо опі mieli swoich 
senator6w, wojsko, powstawala Rzeczpospolita trojga пarod6w, ale 
musial Ьус ktos, kto wyrastalby ропаd plaskie mysleпie. 

ll Рог.: .. Во тпіе ty/ko wolnosc interesuje ... , ор. cit., s. 253. 
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Na jakiej zasadzie chcial pan osictgnctt porozumienie z Ukrain
cami? 
Wsp61na walka przeciw Rosji. 

W ramach panstwa polskiego? 
Nie, sk<id?! Dzialalnosc grup ukrainskich przed· wojn'l. а nast~pnie 
UPA odczytywalem jako d<iznosc narodow'l Ukrainc6w do samo
dzielnego bytu. 

Czy nie oznaczaloby to pnesunit:cia granic Polski przynajmniej 
па linit: Bugu? 
ja widzialem zagrozenie ze strony Rosji dla Ukrainy, а ze strony Nie
miec dla nas. Na naradzie pod Dubienk'l wysun'llem warunek: my, 
jak і Ukraincy, potrzebujemy przyjaci6l, Ьо obydwa narody S'l za
grozone, wi~c gdybysmy si~ zjednoczyli, to moglibysmy si~ obronic. 

Na jakich warunkach? 
То jest kwestia g~by і glowy, а ja wtedy nie moglem nic narzucac. 

Porozumienie mialo byt taktyczne czy strategiczne? 
Myslalem tak: nasze porozumienie w terenie moze wylonic porozu
mienie szerokie, polityczne, Ьо narody zagrozone powinny trzymac 
si~ razem. 

Юasyczna fonnula dyplomacji pnewiduje, · ze wrog mojego 
wroga jest moim pnyjacielem ... 
Bylem wtedy jedyny, kt6ry myslal і mial odwag~ to realizowac. 

Pnejdzmy do tej fazy. 
Chc~ zrobic jedn'l dygresj~. Na Wolyniu w styczniu аІЬо w lutym 
1944 г. stali Niemcy і oddzialy w~gierskie. Do pierwszych nie mia
lem si~ со zwracac, chociaz wiedzialem, ze Wehrmacht jest inny niz 
administracja. Zdawalem sobie spraw~. ze W~grzy musz'l przyjsc 
na teren Lubelszczyzny, czyli do mnie. Z jednej strony chcialem si~ 
przed nimi zabezpieczyc, а z drugiej pom6c Polakom na Wolyniu. 
Spreparowalem do W~gr6w ulotki. Rozwin'llem star'l mysl, ze "Po
lak W~gier dwa bratanki ... " і powiedzialem: jestesmy bracmi, wsku
tek wojny znalezlismy si~ w rбznych obozach, аІе nie uznajemy was 
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za wrogбw, chociaz walczycie ро stronie niemieckiej. ( ... ) Ulotka do 
W~grбw dotarla. W~gГLy, kt6ГLy pГLyjezdzali z Wolynia, pokazywali 
j<} Polakom. ( ... ) 

Podobnie zwrocil si~ pan potem do Ukraincow. 
Wlasnie, і ja піе ograпiczalem si~ do slбw. Ulotka poszla do Ukrain
cбw od Wlodawy az het poza jaroslaw, prawie pod PГLemysl, szero
ko. І dostalem oddzwi~k. 

Kwestia ukrainska bardzo mi lezala па sercu. Przyzпam si~. ze 
ta kwestia iпtrygowala mпіе bardzo silпie chociazby dlatego, ze 
w grudпiu 1943 r. zostal zabity lekaГL powiatowy w Hrubieszowie, 
doktor Kuczewski 22

• Zaledwie od tГLech miesi~cy bylem tam ko
meпdaпtem. Kto to zrobil? Byl dla mпіе wygodпy, mial пiemieckie 
medykameпty, Ьо Polski Czerwoпy Krzy2: byl pГLez Niemcбw tolero
waпy, uzпawaпy. Szukam. Rabuпku піе bylo, піс піе zgiп~o. Siedzial 
рГLу biurku і zgiп<}l. StГLal z tylu. Wsrбd Polakбw піе mial wrogбw. 
Niemcy Ьу zabrali і zlikwidowali. А zatem musieli to Ьус Ukraincy. 
Szukam wsrбd Ukraincбw. І Ukraincy z rбzпych stroп dali zпас, ze 
to zrobil Ukraiпiec. 

Prywatnie? 
Ukraiпiec, а jak Ukraiпiec, to musial Ьус z kims zwi<}zaпy. Z kim? Nie 
wiem, jak wygl<}da і jak si~ пazywa, ale prбbuj~ go osaczyc. jak go 
zпalezc? Mielismy koпtakty z Ukraincami, kt6ГLy піе byli odszcze
piencami od ukraiпizmu і піе pracowali dla Polak6w dla wlasпego 
iпteresu, ale піе byli ch~tпi walkom, kt6re dopiero si~ zaczyпaly. 
Aha, zrobil to taki а taki. Przy ротосу Ukraincбw zacz<}lem lokali
zowac, gdzie bywa. Stwierdzilem, ze bywa па targach w czasie sp~
du. Chcialem go porwac і przeprowadzic sledztwo, dowiedziec si~. 
czy zrobil to z роІесепіа Ukraiilcбw, czy Niemcбw. Zabicie go bylo 
najmпiej wazпe. Dowбdca moich chlopak6w, bardzo dzielпy oficer, 
kt6ry 11 razy uciekal z oflagu, ро rozezпaпiu stwierdzil, ze zaп
darmerii і policji ukrainskiej jest za duzo, аЬу go porwac. Chlopcy 
z Kedywu m6wi<}: "Szefie, піесh рап da rozkaz, my to sami zrobimy". 

~г Wladyslaw Kuczewski - Іеkап, czlonek Rady Gt6wnej Opiekunczej, za
mordowany рпеz nieznanego sprawc«; 28 gгudnia 1943 г. 
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Tak przeci<}gn~o si~ do marca. Mial oslon~. gdy szedl z dworca ko
lejowego. Szlo ich trzech, on w srodku, dw6ch z tylu. Raz dostalem 
wiadomosc, ze tam і tam b~dzie. Nie mam pod r~k<t nikogo z Kedy
wu. Przyszedl jeden, mlody czlowiek, ale wyj<}tkowo inteligentny 
і dzielny, .,Puszczyk" . 

.. Masz bron?"- .,Nie mam"- .,Со? Szybko lap parabelk~. grana
ty і bierz drugiego, а tamci gdzie? Nie ma czasu!"- .. Poszli". А cho
dzHo о przemarsz z dworca. Wi~c zlapal jeszcze jednego chlopaka 
19-letniego. Teraz ktos musial wskazac. Niedaleko cmentarza, przy 
drodze ... Ten і ten". Wskazywal Polak, kt6ry dostal to od Ukrainca. 
Porwac go nie moglem, nie mialem ludzi, szla kompania wojska, do
rozk<t jechali zandarmi jedni, drudzy. Dlatego zostal zlikwidowany. 
Nie mogli tylko wzi<}c papier6w. Na trzeci dzien gestapo robi mu po
grzeb z orkiestr<}. Кіm byl, jesli to jedyny wypadek z mojej tam byt
nosci, аЬу komus taki pogrzeb zrobili? Кіm byl? Nazywal si~ lwan 
Kwiatkowski. Manifestacyjny pogrzeb utwierdzH mnie w przekona
niu, ze dla gestapo wykonywal bardzo wazne rzeczy. Czy dokonal 
tez zab6jstwa lekarza, nie wiem23

• 

Nitk~ t~ przerwalem, Ьо to mi dowodzHo: nie Ukraincy byli 
wsp6lpracownikami, а tylko niekt6rzy. Dlatego we wrzesniu by
lem rzecznikiem wlasnie politycznego porozumienia polsko
-ukrainskiego. Zdawalem sobie spraw~. ze jesli b~dziemy osobno, 
nie mamy szans, ani my, ani Ukraina. Dla Rosji 'Ukraina byla zbyt 
wazna, аЬу zgodzic si~ na jej odl<}czenie. А jesli b~dzie w sojuszu 
z Polsk<t··· hm, wtedy nawet nie myslalem, ze b~dziemy miec u nas 
komunizm, agentur~ ... 

Jak traktuje pan masakrt; w Sahryniu? 
Sahryn to byla baza. Stamt<}d wyszlo zab6jstwo 7 dzieci z Turkowic, 
z domu dziecka. Wracala siostra z 8 dziewczynkami bodajze. Urato
wana zostala jedynie dziewczynka pochodzenia ukrainskiego. 

Kto to zrobil? 
Doszlismy, ze to wyszlo z Sahrynia. Policja ukrainska powi<}zana 
z kims tam. 

23 Рог.: "Во mnie tylko wolnosc interesuje ... , ор. cit., s. 201, 203. 
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Moje sHy byly za slabe do wykonania tego. То zrobH glбwnie )a
chymek, tomaszowski "Wiktoг"н. Оп mial sily, broil, amunicj~. My
smy byli raczej sHct posHkowct. Dla mnie to dzialanie bylo za trudne, 
za ci~zkie, mialem u siebie rбzne historie. 

Zostal wydany гozkaz? 

Dzialania byly lnspektoratu Zamojskiego, nie moje, to nie byl mбj 
teren. То byla ci~zka sprawa, wtedy bylem jeszcze za slaby. W maju 
dopiero dostalem 9 sztuk broni zrzutowej, а tak to mialem jej za 
malo. Mialem tylko 7 erkaem6w, jak obejmowalem obw6d hrubie
szowski w pazdzierniku 1943 г. Dopiero jak okupacja si~ konczyla, 
mialem 96 sztuk broni maszynowej, to rбznica. 

W Sahryniu ЬуІ przecie:i: mord. 
Nie, w Oszczo~ie przed tym zostaly zamordowane 23 osoby. 

А tu kilkaset osob ... 

Sahryn mial opini~ bazy, skctd wychodzily ataki. І jako baza zostal 
zniszczony. Ludzie gin~li wczesniej, sprawa dzieci byla ostatnia. 

PostanowHem dzialac politycznie, chociaz nie mialem do tego 
prawa, а takZe prawa decydowania na innych terenach, chociazby 
rozpowszechniania ulotek az pod Wlodaw~. Ро б tygodniach juz 
mialem oddzwi~k. chyba z Lubaczowskiego albo Tomaszowskie
go. Ksictdz ukrainski do ksi~dza polskiego wypowiedzial si~. ze ta 
ulotka pasuje itd. Zameldowano mi о tym. Wsz~dzie potwierdzalem, 
іе absolutnie nie mozna strzelac, Ukraincy sct naszymi przyjaciбl
mi przeciwko wspбlnemu wrogowi - Moskwie. Moskwa wywozHa, 
aresztowala, gwakHa, rabowala itd. Uwazalem Ukraincбw za so
jusznikбw przeciwko Moskwie, а haslo to zostalo zaakceptowane 
przez ludzi. Walki ustawaly. 

Posunctlem si~ tak daleko, ze do inspektora w Rzeszowskiem, 
ktбry podlegal pod Krakбw, а ja pod Warszaw~. napisalem pismo, ze 
rozkazy dostaniecie za jakis czas, ale juz teraz prosz~ о zaniechanie 
wszelkiej walki. Troch~ szaГZowalem, ale zdawalem sobie spraw~. 

L• Zenon ]achymek .. Wiktor" (1911-1970)- dow6dca Oddziat6w Dywersji 
Вojowej АК Obwodu Tomasz6w. Nazywano go .. Wiktorem" tomaszowskim w celu 
odr6znienia go od .,Wilrtora" hrubieszowskiego, czyli Stefana Kwa5niewskiego. 
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ze to jest jedyпa koпieczпosc dla паs, dla obydwu stroп. Pnyzпam, 
ze oddzwi~k byl absolutпie pozytywпy, tylko па poludпiu troch~ mi 
NSZ psul. Nie moglem zakonczyc па tym, ze ро ulotce walki zosta
ly zapnestaпe, Ьо okupaпt pozostal. Z Uhawuerem25 mielismy si~ 
w styczпiu spotkac, ale пalezy zпас system rosyjski: опі pilпowali, 
opr6cz tego pilпowali w glc:tb. jak ktos szedl, to zostawial slady па 
sпiegu, а Ukraincy піе byli пiestety ptakami. І Rosjaпie gdzies ich 
przechwycili26

• Ukraincy m6wili, ze to Polacy powiedzieli, ale Polacy 
піе wiedzieli, kt6r~dy опі b~d<t szli. 

)ak si~ kontaktowaliscie? 
То byly koпtakty tereпowe. Cic:tgle. Wiadomosci ze stroпy polskiej 
о ch~ci porozumieпia ze stroпy Ukrainc6w otrzymalem z kilku 
stroп. Zпalazl si~ ksic:tdz z tereпu, gdzie malo bylo walk, Ьо Ukraincy 
z Polakami doszli do wпiosku, ze walka to robota па rzecz пaszych 
wrog6w. Wi~c ulotka byla dla пісh akurat. Byl taki "Polakowski", Ма
гіап Warda27, komeпdaпt w Narolu. Opaпowal admiпistracj~ luba
czowskc:t. tam піе bylo komuпist6w і reprezeпtowali iпteresy, kt6re 
ja пarzucilem. "Polakowski" mial koпtakt z ksi~zmi і w mysl moich 
wytyczпych ustalal koпtakty. Оп zyje, ale піе lubi teraz па te tematy 
rozmawiac, пawet si~ odzegпuje, ze "Mysmy polityczпego wsp6l
dzialaпia піе mieli ... ". 

Moze гozkazy wykonywal, аІе ich nie гozumial? 
Nie, оп jak пajbardziej byllojalпy, ch~tпy, pneciez byl razem ze mпct 
па koпfereпcji ... Spotkaпie w styczпiu si~ піе udalo, potem pnyszlo 
drugie. Byly trudпosci tereпowe, wi~c пalezalo czekac do wiosпy. 
Orgaпizowal je zпowu "Polakowski" і chyba Kostek, dow6dca pluto
пu ochroпy, Ьо my mielismy sw6j plutoп, а UPA sw6j. То byla okoli-

25 Pisownia zgodna z wymowct Mariana Gol«:biewskiego skr6tu ukrain
skiego UHWR, ро polsku Ukrainska Gl6wna Rada Wyzwolencza. Tu uzywana 
w rodzaju m«:skim. 

26 Prawdopodobnie chodzi о uniemozliwione przez atak NКWD w dniu 
8 stycznia 1945 г. spotkanie AK-UPA zaplanowane па Tepytach. 

27 Marian Warda "Polakowskin (1912-2007)- w latach 1942-1946 ko
mendant Rejonu V w Obwodzie Tomasz6w АК, nast«:pnie DZS і WiN, dow6dca 
oddziaru Iesnego. 
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са Rudy Rбzaпieckiej28• ОЬеспу byt "Szejk", czyli topatynski, Marty
пiuk, і jeszcze trzeci, spod Poltawy. Rozmawialismy. Оп і powiedzieli: 
"Widzi рап, mysmy takich, ktбrzy wsp6tpracowali z Niemcami, jak 
tukaszczuk, zlikwidowali"29

• jak potem potwierdzH mi to "Orest", 
піе miatem WCJtpliwosci, ze moje post~powaпie byto trafпe, uczciwe. 
І опі tez uczciwie szli w tym kieruпku, potwierdzajCJc zreszщ tresc 
wspomпiaпej juz mojej ulotki. Mog~ о sobie powiedziec, ze bytem 
wtedy jasпowidzem. 

О czym rozmawialiscie? 
Rozmawialismy bardzo szeroko. PierwszCJ deklaracj~ z ich stroпy 
zrobH topatynski, oswiadczajCJC, і.е пieszcz~sciem byto to, і.е wza
jemпie walczylismy, kiedy mielismy wsp6lпych wrogбw, dw6ch, Ьо 
пiemieckiego і rosyjskiego, ze wspбlпym wrogiem пaszych пагоdбw 
jest absolutпie Rosja. Oczywiscie uzпalismy tеп wywбd, Ьо і my wal
czylismy przeciwko Rosji. Stwierdzeпia пasze byty stuszпe, prawdzi
we, ale со dalej? jedyпa rzecz to wspбlпe dziataпia. jakie dziataпia? 
Pech chciat, ze ja піе mogtem Ьус reprezeпtaпtem Warszawy, Loпdy
пu tez піе, tyle ze ja meldowatem to moim pбzпiejszym dow6dcom. 

)aka ЬуІа reakcja па te meldunki? 

"Radostaw":10 піе bardzo byt па to ch~tпy, zreszщ miat со іппеgо па 
giowie, jego і іппусh catkowicie pochtaпiaty zagadпieпia wewп~trz
пe. Zdomiпowaty опе zachowaпie si~ wielu ludzi, przestaпiajCJC per
spektyw~ historyczпCJ. )а robHem odwrotпie, to zпaczy widziatem 
zagadпieпia wewп~trzпe, ale widziaiem tez perspektyw~. і ze tylko 
dzi~ki піеj mozпa je jakos przelamac, usuпCJc. Patrzytem dalej. Mia
iem zmysl polityczпy, ja to widzialem. Traktowalem to jako mozli
wosc і koпieczпosc. [ ... ) 

zн Spotkanie odbylo si~ w .. pasie neutralnym" mic:dzy ukrainslщ wsict Lu
bliniec Nowy а polslщ Ruda R6Zaniecka (konkretnie w nale:i<Іcym do Lublinca, 
lecz oddalonym od wsi 2 kilometry przysi61ku Zary). 

z<~ jesli tym .. tukaszczukiem" mialby Ьус dow6dca ukrainskiej Samoobro
ny Chelmskiej z lat 1942-1944 jerzy tukaszczuk .. StrHecki", to informacja jest 
nieprawdziwa. 

·
10 jan Mazurkiewicz .,Radoslaw" ( 1896-1988) - pulkownik AK-WiN, od 

maja do lipca 1945 r. dow6dca Obszaru Centralnego DSZ-WiN. 
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Porozumieпie z Ukraincami bylo dosc daleko posuпi~te, Ьо пa
wet rozwazalismy, czy tylko m6wic, pisac і robic to, со jest w tej 
chwili, czy pytac: со dalej? Doszlismy do wпiosku, ze пaszym celem 
wspбlпym, со bardzo silпie artykulowal topatyflski, jest stworzeпie 
w przyszlosci panstwa polsko-ukrainskiego. Теrепу mi~dzy Bugiem 
а Dпieprem byly z ludпoscict mieszaпct. ze jakby chcial zbadac krew 
polskct і ukrainska, kt6rej wi~cej, to trudпo byloby to przeprowa
dzic. Odpowiedzict mialo Ьус wsp6lпe panstwo. А podzial, powiaty? 
Jesli podzielilibysmy to panstwo jakcts graпicct. to w kazdej chwili 
bylyby preteпsje. Tys mi zabral tеп powiat, а ty mi tеп ... 

Tak rozmawialiscie? 
Tak rozmawialismy. Mysmy absolutnie szczerze rozmawiali, takZe 
о trudпosciach w razie graпicy mi~dzy паmі. topatynski powiedzial, 
ze jedyпe wyjscie to wsp6lпe panstwo, wspбlпy rzctd. parlameпt, 
wojsko, а rбwпoczesпie istnialy jakby grupy regioпalпe, Slctsk, Hu
culi, аЬу koпtyпuowaпe byly zwyczaje. Malo tego, Ьо topatynski po
wiedzial, ze dobrze byloby zblizyc j~zyk polski і ukrainski. Ja pomy
slalem, ze dobrze byloby, аЬу alfabet byl europejski, а піе wschodпi. 
То do tego eweпtualпie mielibysmy kiedys zmierzac. Nie mog~ 
powiedziec, ze піе bylem tego eпtuzjas4. Reprezeпtaпci Ukraiпy 
chcieli tez, аЬу rzctd polski па emigracji reprezeпtowal takze Ukra
iп~, Ьо опі піе mieli swojej reprezeпtacji. W zwiqzku z powyzszym 
пaciskalem па przelozoпych. Zwlaszcza potem, gdy stalem па czele 
Okr~gu Lubelskiego і mialem swobod~. Pisalem raporty. Jak Niemcy 
kapitulowaly, to z takim raportem do Wloch, do Aпdersa pojechal 
lctczпik. Meldowalem, ze jest szaпsa оdпоwіепіа przyjazпi polsko
-ukrainskiej, pelпej przyjazпi. Aпders poczcttkowo піе w реlпі rozu
mial t~ spraw~, ale wytlumaczyl mu geпeral PekzynskP1

• І potem 
Aпders akceptowal, przyjmowal do siebie Ukraincбw. 

UstalШsmy jeszcze, ze pбjdzie 6 patroli, od Brzescia ро Przemysl, 
ро dwбch oficerбw і 5 zolпierzy. Mieli zbadac sytuacj~ па Ukraiпie, 
ochroп~ miala паdас UPA. W prasie Uhawueru ukazywaly si~ iпfor
macje па tеп temat. 

31 Tadeusz Pelczynski (1892-1985)- general WP, w latach 1943-1945 za
st~pca komendanta gl6wnego АК. 
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Pan nie mial pelnomocnictw pol
skich oгganow nadnt:dnych, а t.o
patyПski mial mandat od UGRW. 
Tak, аІе рбzпіеj to zostalo zaakcep
towaпe, ja пarzucHem to swoim 
przelozoпym z WiN. Ро aresztowa
пiu "Radoslawa" пaciskalem tez jego 
пast~pc~ Rybickiego32

, ktбry zwoJaJ 
bodajze w listopadzie odpraw~ ko
meпdaпtбw okr~gбw і, jak sam si~ 
chwaШ, kategoryczпie zabroпH koп

taktбw z Ukraincami, z UPA. Dla mпіе 
ЬуІо to піе do p,rzyj~cia. Оп піе rozu- )er.zy topatynski "Szejk" 

miaJ tych spraw, піе widziaJ, ale піе 

93 

chciaJ walki, zresztct jej піе ЬуІо, wi~c піе chciaJ rozwoju stosuп
kбw z Ukraincami, kiedy Rosja jest піе do роЬісіа. А ja widzialem 
w rбzпych grupach pod Rosj<t teпdeпcje rozsadzaj<tce j<t jako im
perium. Со wi~cej, uwazalem, ze poprzez wspбldziataпie пaszych 
narodбw Rosja musi si~ rozleciec. Bylem pierwszy, ktбry to gJosH, 
w wi~zieпiu па Mokotowie mбwHem, ze imperium musi si~ rozle
ciec. 

Ро Rudzie Roianieckiej33 ЬуІу nastt:pne spotkania? 
ВуІу, ale tereпowe. Na рбІпосу, jak ВіаІа Podlaska, robH je "Kryha", 
tam byJ "Kowal"34 z 27. dywizji [wolynskiej АК], Wolyпiak, піе bar
dzo rozumiaJ te rzeczy. "jak b~dct chcieli przejsc па wiosk~ polskct, 
muszct dac zпас"- mбwH. Musialem rozmawiac z піm osobiscie, па 
рбІпосу trzeba ЬуІо ich ustawiac, mi~dzy іппуmі szefa wywiadu 
.. Pajctka"35, Ьо па poludпiu juz to zrobHem. 

12 )6zef Rybickl .. Maciej" (1901-1985) - czlonek wladz naczelnych WiN, 
pod koniec 1945 г. stal na czele Obszaru Centralnego tej organizacji. 

н Wg stanu wiedzy w І pol. Iat 90., kiedy zapisywano rozmow-:. jako miej
sce spotkania wskazywana byla Ruda R6Zзniecka. 

j
4 

.. Kowal" - zob. )an Szatynski (Szatowski) .. Dziryt". 
·~ Wladyslaw Nikszto .,Pajctk", .. Zuk"- szefwywiadu і kontrwywiadu Okr-:

~u Lublin DSZ-WiN. 
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Gdy mпіе zlapali, пajpierw chcieli proces о ludobбjstwo, potem, 
ze wspбlpracowalem z Ukraincami. Nie uпikalem odpowiedzi, po
wiedzialern, ze tak, zrobHem porozumieпie, Ьо to bylo koпieczпo
sci<t, аІе о daleko si~gaj<tcych aspektach polityczпych піе bardzo 
mбwHem. Іппі aresztowaпi tez zezпawali, іпа~еj, а w kazdym b<tdi 
razie ta sprawa stala па пaszej rozprawie. Przewodпicz<tcy zadal mi 
руtапіе о wspбlprac~ z Ukraincami. Powiedzialern, ze tak, zorgaпi
zowalem j<t, Ьо піе bylo w Polsce пikogo, kto Ьу si~ zaj<tl stosuпkami 
polsko-ukrainskimi. І ja musialem t~ iпicjatyw~ podj<tc. Nie mбwi
lem jedпak о mojej dalekosi~zпej idei porozumieпia z Ukraincami, 
trudпo, аІе mбwHem о koпieczпosci uspokojeпia tereпu. Wykorzy
stal to пасzеІпу prokurator wojskowy, m6wi<tc, ze "Ster" to Ьу si~ 
z diablem sprzymierzyl przeciwko Polsce Ludowej і ZSRR. WпібsІ 
о пajwyzszy wymiar kary. Powiedzial tak dlatego, ze byla АК, BCh, 
NOW, NSZ і UPA, czyli ze ze wszystkimi potrafНem si~ dogadac, 
wci<tgП<tC do wspбldzialaпia і walki. Mialem satysfakcj~, Ьо jedпak 
dосепН moj<t rol~ w walce przeciw komuпie. 

Jak doszlo do tego, ze spotkaliscie si~, со prawda w wi~zieniu, 
pan і "Orest"? 
Trzymali mпіе па Mokotowie w 1949 r. ( ... ] Pewпego dпіа otwieraj<t 
si~ drzwi: "Chodzcie". НumеГЗ6, Humer, ktбry ma teraz proces37

• ( ... ] 

Otworzyl drzwi przed cel<t. "Rozbierac si~!". Boso і паgо wpakowal 
mпіе do betoпowego buпkra. Zelazпe drzwi і dwa otwory do cyr
kulacji powietrza. То bylluty. W сеІі dla wi~zпiбw z otwartq gruzli
C<t siedzial Czerпecki і Oпyszkewicz, oczywiscie chorzy па gruzlic~. 
"Orest" mбwi: "Рапіе, wygl<tda па to, ze jest рап chory па gruzlic~", 
аІе ja пigdy па ПіСІ піе chorowalem. 

Rozmawialem z "Orestem" о tych sprawach. Opowiadal mi о OUN, 
о polityczпych peregryпacjach, о walce о пiepodleglosc Ukrainc6w, 

36 Adam Humer (1917-2001) - wysoki funkcjonariusz МВР w latach 
1944-1954, m.in. od 194 7 г. wicedyrektor Departamentu Sledczego. 

37 Chodzi о proces Adamёi Humera w polowie lat 90. 
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Baпderze, Stecce38
, rzctdzie z 1941 r.39 Nie przyzпalem si~ poczcttko

wo, kim jestem, chcialem sprawdzic, czy moje wczesпiejsze zaufa
пie do Ukraincбw ЬуІо uzasadпioпe, czy піе bylem oderwaпym od 
rzeczywistosci maпiakiem, Ьо tylu ludzi mбwHo, ze jak mozпa cos 
z Ukraincami ... А оп opowiadal, ze mysmy zaпiechali wzajemпych 
walk, ze wspбldzialalismy. Powiedzial, ze jak w 1941 г. Baпdera zo
stal przez Niemcбw aresztowaпy, to przekazal swoim w OUN, ze je
dyпym partпerem і sojuszпikiem dla Ukraincбw jest wlasпie Polska. 
Mialem satysfakcj~. ze moje post~powaпie ЬуІо prawidlowe. 

"Orest" mбwH о swojej rodziпie, о syпu, UB grozHo, ze wychowa 
mu sупа па jaпczara, ktбry kiedys b~dzie jeszcze plul па swego ojca. 

Zпal wiele spraw, mial dobre koпtakty. Narzekal, mбwH, ze 
іппі Ukraincy takze, iz ze stroпy polskiej піе bylo kogos, kto Ьу te 
kwestie ujctl generalпie, szerzej. ChodzHo о wy2:szct raпg~. а ja піе 
uzurpowalem sobie prawa, tylko widzialem koпieczпosc, ktбrct пa
rzucalem moim przclozoпym. "Orest" осепіаl mojct iпicjatyw~. Ьо 
przekazywal to w raporcie do Wloch do Aпdersa. А со tymczasem 
reprezeпtowai"Radoslaw" czy Rybicki ... ? 

W jakim stanie znajdowal sit: "Orest"? 
Оп byl kompletпie ... Nie mial zadпej paczki. Jak ja zobaczylem, 
w jakim оп jest staпie, а піе otrzymuje lekarstw, to zglosHem si~ 
do lekarza. ВуІ піm jakis Zylborg? Cymborg? Z dywizji SS. Udalem 
kaszel, to dal mi pastylki, ale powiedzialem о chorych па gruzlic~ . 
.. Orest" byl w straszпym staпie, szyj~ mial takct jak moje przedra
mi~. kosci і skбra, skurczoпy, Ьо wszystkie tkaпki lctczпe zostaly zje
dzoпe. Ropa mu si~ wylewala z migdalkбw ... z kilku miejsc, z glowy, 
potworпie wyglctdal. Lezelismy па ziemi obok siebie, Ьо iпaczej піе 
mozпa bylo. Lekarz dal kawalek Ііgпіпу, abym "Oresta" wycieral, ale 

38 )aroslaw Stecko (1912-1986) - polityk ukrainski, jedeп z lider6w OUN. 
premier ГZ<tdu ukrainskiego utworzoпego we Lwowie w czerwcu 1941 г. Wi~
zien hitlerowskiego obozu koпceпtracyjпego Sachseпhauseп. 

зч ЗО czerwca 1941 г., wykorzystuj<tC atak ІІІ Rzeszy па ZSRR, ukraiflscy 
dzialacze пiepod\eglosciowi па Ukrainskim Zgromadzeпiu Narodowym we 
Lwowie proklamowali powstaпie пiepodleglego panstwa ukrainskiego. 
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potem powiedzial, ze pulkowпik R6zanski40 kategoryczпie zаЬгопН 

mu wtrчcac si~ do mпіе. 

"Oresta" ЬгаІі па sledztwo? 
Tak, dwa razy. 

Zywil osobisЦ uгaz~ do Polakow? 
Nie, sk<}d, rozmawialismy bardziej zartobliwie, jak ja teraz z рапеm. 
Rozmawialismy о polityce, о stosuпkach przedwojeппych, пarzekal, 
ze піе ЬуІо zrozumieпia. "Му tez popelпialismy bl~dy"- powiedzial. 
Nic dziwпego, ze піе ЬуІо zrozumieпia, jesli taki Hol6wko41

, przyja
ciel, zostal zamordowaпy. Реwпіе zrobil to jakis ageпt moskiewski. 

Jak "Orest" zapatrywal si~ па przyszlosc Sowietow? 
Оп wiedzial па tеп temat wi~cej ode mпіе, mial koпtakty z ludzmi 
ze Zwi<}zku Sowieckiego, Azerbejdzaпami і іппуmі. Pod tym k<}tem 
twierdzil о Polsce і Ukraiпie, ze jest szaпsa zпalezieпia wsp61пej 
пiepodleglosci. 

Chodzi о ide~ topatyilskiego о wspolпym panstwie ukгainsko
·polskim? 
Tak, wlasпie о to. Оп tez bazowal па tym, со przekazal Вапdега о so
juszu polsko-ukrainskim jako jedyпym wyjsciu. А піе wiedzial, ze 
ja mialem rozmowy z topatynskim, Ьо si~ піе .przyzпalem. S<}dzi
lem, ze jeszcze о tym opowiem, Ьо czasu w wi~zieпiu jest duzo. Az 
tu pewпego razu zabrali mпіе do Rawicza ... Z drugiej stroпy, gdyby 
Oпyszkewicz піе doceпil mysli Baпdery, to реwпіе Ьу mi о піеj піе 
wspomпial. Twierdzil пatomiast, ze ро 1941 г. Вапdега calkowicie 
zmieпH sw6j stosuпek do kwestii polskiej. 

Stykal si~ рап z іппуmі wi~zпiami Ukгaincami? 
Siedzialem z Mazurem, Michalem Moskalikiem, jasiem Dziub<}
-Owsiaппym, z jakims wychowawc<} polityczпym sotпi. 

40 )6zef R6Zзnski (1907-1918) - wysoki funkcjonariusz МВР. dyrektor 
jego Departamentu Sledczego. 

41 Tadeusz Hol6wko (1889-1931)- polski polityk, ро przewrode majowym 
)6zefa PHsudskiego w 1926 r. organizator Bezpartyjnego Bloku Wspбtpracy 
z Rцdem. zabity przez Ьojownik6w OUN Dymitra Danytyszyna і Wasyla BHasa. 
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List Mariana Gmфiewskiego do Eugeniusza Sztendery z 1991 r. 

)ak ocenia pan UPA? 

Traktowalem t~. formacj~ і w dalszym ciC}gu traktuj~ jako sH~ na
rodowC} wаІсцсСІ о niepodleglosc Ukrainy. ProwadzHa walk~ naro
dowo-nacjonalistycznC}, wszechstronnC} і zaZзrЦ. Parcie па Zabuze42 

tez dostrzegam jako wyraz aspiracji narodowych і nacjonalistycz-

42 Zabuie - nazwa Chehnszczyzny widzianej z perspektywy Wolynia. 
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пусh dctzctcych do uzyskaпia dla Ukraiпy jak пajwi~kszego teryto
rium. Reprezeпtowali kieruпek пacjoпalistyczпy, wi~c ЬуІ mi bliski. 
W moim rozumieпiu: jes\i ty chcesz Ьус wоІпу і ja chc~ Ьус wоІ
пу, to powiппismy miec wsрбІпу j~zyk. Со Ьу si~ піе dzialo w tym 
okresie ze stroпy UPA, to піе traktowalem tegp jako walki czysto 
aпtypolskiej, а jako walk~ о пiepodleglosc. А zatem latwo ЬуІо mi 
przestawic si~ z пaszych walk па wspбlprac~. Ьо mialem iпforma
cji і wiedzy wi~cej піz przeci~tпy Polak, czytalem ksictzki z bibliotek 
profesorбw. Umialem mys\ec, chociaz піе пalezalem do zadпej par
tii polityczпej і піе bylem politykiem. Nie myslalem w kategoriach 
domiпacji. Dlatego bylem zwoleппikiem porozumieпia. 

Nawet za сеп-: ukrainskiej obecnosci za Bugiem? 
Тегеп zamieszkiwala ludпosc mieszaпa. Моzпа to bylo wykorzystac 
zamiast traktowac jako przeszkod~. Wiedzialem, jak wielkie jest te
rytorium Ukraiпy, аІе przeciez ja myslalem о wspбlпym panstwie. 
Tu chodzilo піе о gгапіс~. а о zasady uzgodпieпia stosuпkбw wza
jemпych. 

W owczesnej polskiej mysli politycznej nie doszlo do takiego 
pп:ewaгtosciowania. 

lstпial podzial па Warszaw~ і Lwбw, аІе wsz~dzie struktury obsa
dzoпe byly pгzez partyjпiakбw, eпdekбw, а піе Polakбw. Partyjпiacy 
to byla поwа пarodowosc polska, ludzie о ciasnym mysleпiu, my
sleli о sobie, а піе о Polsce, піе rozumieli istoty iпteresu polskiego. 
W tym czasie bylem samotпikiem, tak о Polsce myslalem tylko ja. 
Nie ЬуІо sil, ktбre pomoglyby w takim mysleпiu. Odwrotпie, zaci
skaпo пasze mysleпie, abysmy піе wypowiadali si~ па tematy po\
sko-ukrainskie. W "Biuletyпie АК"4] mбwіопо: піе rozdmuchiwac 
sprawy ukrainskiej, а zatem піе myslec, піе aпgazowac si~. а ja піе 
chcialem dac si~ zamkпctc. mпіе піе mozпa ЬуІо zamkпctc. 

Со pan s~dzi о Ukrainskiej Policji Pomocniczej? 
Niektбrzy z пісh ЬуІі galgaпami. Ukraincy, jak і РоІасу, ЬуІі гбzпі. 

Wezmy porachuпki Basaja ... Wspomп~. ze Policja Ukrainska aresz-

43 
.. Biuletyn АК" - tygodnik konspiracyjny, gl6wne wydanie prasowe АК. 
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towala mojego szefa wywiadu Argasinskiego44• W marcu 1944 г. 

zпalezioпo go wraz z dwoma іппуmі pod sпiegiem za torami w Hru
bieszowie. Dla mпіе to byla wielka strata, Ьо піе mialem juz koпtak
tбw z Ukraincami, gdyz to оп mial wsrбd пісh wspaпiale koпtakty. 

)ak zapatruje si~ pan па spraw~ Wierzchowin? 
То byla zbrodпia, jakich malo. Nie mam zadпych dowodбw, ale po
dejrzewam, ze to byla akcja przeciwko mпіе. U mпіе NSZ апі zad
пych пacjoпalistбw піе bylo, moze z jakims malym wyjcttkiem ... 
W Obwodzie піе bylo eпdekбw, пacjoпalistбw. 

Ро fгопсіе z Chelmskiego pod Bialopole zacz~ly przybywac gru
py і zdobywac bron, ale піе па Sowietach czy іппусh, а па Polakach. 
То bylo NSZ. Naciskalem па )бzefa Smiecha "Cictga"45

, аЬу uporzctd
kowal to u siebte. )estem w Tomaszowskiem jedпego razu і w посу 
zbudzoпo mпіе: przyjechal "Cictg", jechal od Uchan, kawal drogi . 
. дctg" mi melduje, ze przywiбzl ... jenca Polaka. Со? )ak? Okazuje si~. 
ze to jedeп пarodowiec, dowбdca NSZ spod Uchan. "Cictg" przywiбzl 
mi go, abym z піm pogadal. Jak z піm rozmawiac, jesli zostal areszto
waпy? )edпak zaczyпamy rozmow~. Мбwі~: "Prosz~ рапа, піе b~d~ 

prosH о wyjasпieпia, tylko przedstawi~ sytuacj~. Panscy ludzie, 
grupki NSZ, zachowujct si~ baпdycko. Nie dosc, ze Ьгопі піе zdobyli 
па Niemcach, to teraz, gdy S<t Sowieci, bijct. rabuj<t і wymuszajct od
danie broni przez Ьісіе. А to byla bron zdobyta w walce і uzywana 
przeciwko Niemcom і Moskalom. Czy Рап о tym wie? Nie zctdam od 
pana odpowiedzi, ale niech рап zwrбci uwag~ swoim podkomeпd
nym, ze jesli jakikolwiek mбj zolnierz zostaпie uderzony, to wasz 
dostanie kul~ w leb, а kazdy oddzialek, ktбry przyb~dzie w tym 
celu, zostaпie rozbity. Рап ропоsі za to odpowiedzialпosc". І odsta
wilem go па pocictg do Chelma. Okazalo si~. ze NSZ przeprowadzHo 
konceпtracj~ па рбlпос od Chelma і maпifestacyjпie maszerujct па 
Hrubieszбw. А ро drodze пapadli па gorzelпie, zabrali trzy kufy spi
rytusu і spalili kilka kukuruzпikбw. Potem dorwali si~ do Wierzcho
wiп і dokoпali tej wlasпie rzeczy. )esli stamЩd wywodzili si~ ludzie, 

ц Wactaw Argasinski .. Wiron"- szefwywiadu Okr~gu Hrubieszбw АК. 
45 )бzef Smiech .. Cictg" (1915-1982) - dowбdca oddziaru w Obwodzie Hru

bieszowskim AK/DSZ. 
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pracujctcy па UB w Chetmie, to ich пalezalo zlikwidowac, а піе wies. 
ldct dalej, robict zabaw~, pijct wбdk~, orkiestra ГZпіе, zostawiajct sla
dy. Zresztct jechali taborem, dlugim w~zem, zamiast si~ przemkпctc. 
Chyba byli tam prowokatorzy, Ьо tak glupio si~ zachowywali. Nasi 
ich uprzedzili, ze zbierajct si~ Sowieci, а сі, p~tacy lub zbrodпiarze, 
ze akowcy tchбrzct. Wi~c Sowieci scictgп~li і паd гапеm, gdy сі spali 
ро zabawie, zaatakowali. Wielu zamordowali, пiektбrym si~ udalo 
uciec46

• Przyszlo ich do mпіе z 50, wszyscy otrzymali keпkarty і ро 
З tysictce zlotych, uЬгапіа cywilпe. lch dowбdztwo bylo sctdzoпe za 
Wierzchowiпy: kara smierci, wyrok wуkопапо47 • Akcja wierzcho
winska byla przeciwko mпіе, Ьо tam піе bylo z kim walczyc. jesli 
ktos гоЬі koпceпtracj~ oddzialбw і pokoпuje takct drog~, to осепіаm 
to jako krok przeciwko паm. 

Moglo chodzic о to, аЬу przeszkodzic dalszemu zaciesnianiu si~ 
stosunkow polsko-ukrainskich? 
Nie, to піе wchodzilo w rachub~. 

Wydarzenia z lat 1943-194 7 do dzis сісtЦ na stosunkach pol
sko-ukrainskich tak, jakby nie wydarzylo si~ nic innego. 
Polska byla okupowaпa przez Sowietбw, reprezeпtowaпo rosyj
skct ideologi~ і kieruпek polityczпy. RоЬіопо wszystko, аЬу осzег
піс піе tylko АК, ale tym bardziej UPA. Nie dopu~zczaпo jakichkol
wiek wzmiaпek о porozumieпiu polsko-ukrainskim. І tu jest pies 
pogrzebaпy ... Rezim ЬуІ prorosyjski. Robil wszystko, аЬу wywolac 
піепаwіsс przeciwko Ukraincom. Nawet akcja "Wisla" ЬуІа zгоЬіо
па dlatego, ze zagrazala Rosji. Rosja піе ЬуІа реwпа Ukraiпy, istпial 
Uhawuer, UPA, wi~c chcieli odcictc wplywy UPA z Polski, ktбre mogly 
w kazdej chwili przeпosic si~ па wschбd. Опі musieli zlikwidowac 
t~ baz~. Przesiedleпie mialo па wzgl~dzie kwestie rosyjskie. "Orest" 
tez mбwil mi, ze jak NКWD okrctzalo las z oddzialem UPA, to podpa-

46 OddziaJ NSZ pod dow6dztwem Mieczyslawa Pazderskiego "Szarego", 
kt6ry dokonal mordu w Wierzchowinach, zostal rozbity 10 czerwca 1945 г. 

przez NКWD. 
47 Sctd wydal wyrok w sprawie mordu wierzchowinskiego 15 czerwca 

1953 г., uznajctc. ze odpowiedzialnoM: zafl ponosi oddziaJ NSZ dowodzony 
przez Mieczyslawa Pazderskiego "Szarego". 
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List Mariana Got~biewskiego do Eugeniusza Sztendery z 1994 г. 

lalo las, аЬу za wszelkct сеп~ oddzial zniszczyc. Przesiedlen dokonali 
komunisci, а nie Polacy, аЬу zabezpieczac Rosj~ od zachodu. То nie 
byla wewn~trzna sprawa polska, Ьо і Czechoslowacja wzi~a udzial, 
а moskiewska. Komunisci naglasniali je przy ротосу tun w Вiesz
czadach48, we wrogiej atmosferze przeciwko Ukraincom і Polakom. 
І stctd nadal nie ma odpowiedniego klimatu. Przeprowadzane sct 

48 tuny w Bieszczadach - tytul powiesci propagandowej Jana Gerharda wy
danej w 1959 r. na temat walk WP z UPA w Bieszczadach. Wznawiana 11 razy, 
w latach 70. \ektura szkolna. 
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rбzne sympozja, ale gdzie jest radio і gazety, gdzie? Оргбсz Wierz
bickiego49 і jego tygodnika stt te same sHy prorosyjskie. 

І to one gloszct, :і:е akcja,. Wisla" zostala pneprowadzona w imi-: 
polskiej racji stanu ... 
Absolutnie ze tak, wielu mбwHo, ze Katyn zrobi1i Niemcy, ze Ukra
incy mordowali w czasie Powstania Warszawskiego. [ ... ) Bylem te
raz we Wroclawiu, rбzne ziomkostwa ... Oni stt niedoinformowani 
о wlasciwym przebiegu spraw, skttd to wyplywalo. Stt nie па miej
scu, pozbawieni sensu. Му jeszcze nie jestesmy Polsktt niepodlegl&~, 
wi~c jak mamy dzialac jako Polacy? Gdybysmy byli niepodlegli, UPA 
powinno dostac prawa kombatanckie, napisalem о tym aгtykul kil
ka lat temu, Ьо walczyli przeciwko Rosji, komunie. 

Mo:i:na spotkac poglctd, :і:е komuna zгealizowala wobec Ukrain
cow pnedwojenne plany endecji. 
Nie, komuna zrobHa to, ze Polska prawie jest bez mniejszosci, ale 
planбw endecji komuna nie zrealizowala. Przeciez PHsudski mial 
szerszy horyzont. Dmowski myslal wttsko: tylko Polacy. Oni Ьу 
najch~tniej wyГZn~li [Ukraincбw] czy oddali Rosji, а nie zeby [ich] 
przesiedlac. lm chodzHo о ludzi, а nie terytorium. Endecy to katego
ria ludzi w konskich okularach. Trzeba byloby wliczyc і to, ze w tym 
czasie decydowali Zydzi. 

Nalezaloby te:i: poгozmawiac о pneszlosci. 
Moim celem jest doprowadzenie do wzajemnego zrozumienia si~. 
А zasadniczym warunkiem porozumienia jest pelna niepodleglosc 
Polski і Ukrainy. Musimy zastanowic si~, jaka jest dzisiejsza rzeczy
wistosc. І perspektywy, а dla mnie one dla naszych narodбw si~ nie 
zmienHy. 

49 Piotr Wierzbicki - w latach 90. redaktor tygodnika .,Gazeta Polska". 
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Fragzenty traktatu Stosunki polsko-ukrainskie 
autorstwa zast~pcy referenta politycznego 
Kraju Zakerzonskiego Wasyla Halasy "Zenona 
Sawczenki" postuluj~cego wsp6lprac~ UPA 
z polskizi silazi niepodleglo~ciowyшi 
skierowan~ przeciw ZSRR 

Stosunki 
polsko-ukrainskie 

Stosunki polsko-ukrainskie w przeszlosci 

Celem пiпiejszego пaszego wydaпia піе jest specjalпa ргаса hi
storyczпa czy пaukowa, lecz jedyпie przegl<td пiektбrych faktбw, 
ktбre maj<t реwіеп wpJyw па stosuпki polsko-ukrainskie tak w po
zytywпym, jak tez w пegatywпym kieruпku 1 • 

Kazdy пагбd, zamieszkuj<tcy реwпе terytorium z okresloп<t пa
turalп<t rzezb<t, пaturalпymi bogactwami ziemi oraz SCISiedztwem 
іппусh пarodбw, posiada uwaruпkowaпe przez te сzуппіkі mпiej 
lub wi~cej sprzyjaj<tce podstawy swego rozwoju. Waruпki rozwoju 
kazdego пarodu zalezпe SCI wi~c w wielkim stopпiu od jego geopo
lityczпego polozeпia. Momeпt tеп wіпіеп wi~c Ьус jedп<t z podstaw 
polityki daпego пarodu w stosuпku do jego S<tsiadбw. Nie ma bo
wiem па kuli ziemskiej апі jedпego пarodu, ktбrego zycie byloby 
niezalezпe od wplywu polozeпia geopolityczпego, а szczegбlпie od 
stosuпkбw z bezposredпim zewп~trzпym okr<t:leпiem. 

1 Wasyl Halasa ,Дrlan", .. Zenon Sawczenko" (1920-2002)- ukrainski dzia
tacz polityczny, w latach 1945-194 7 zast~;pca referenta politycznego Кraju 
Zakerzonskiego )aroslawa Starucha "Stiaha"; odpowiadat m.in. za propagand«: 
і wydawnictwa. Stosunki polsko-ukraiflskie napisal w latach 1945-1946 w imie
niu Ukrainskiej Gl6wnej Rady Wyzwolenczej opowiadajctcej si~; za porozumie
niem z polskim antykomunistycznym ruchem niepodleglo§ciowym w celu wal
ki z ZSRR і zbudowania niepodleglego panstwa ukrainskiego і polskiego. 
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Narody mieszkaj<tce dookola na
szych granic, b~d<tce wi~c naszymi 
stalymi S<tsiadami, mog<t Ьус naszymi 
przyjaciбlmi lub wrogami. Zalezy to od 
szlakбw zyciowych, jakie obraly sobie 
dane narody, od ich poziomu kultural
nego, szlakбw ekspansji, polityki ГZ<І
dбw і innych momentбw. jezeli jeden 
z narodбw-s<tsiadбw si~ga ро teryto
rium drugiego albo tez obydwa sta
raj<І si~ przyl<tczyc do swego panstwa 

Wasyl Halasa .,Zenon 
pewien kompleks terytorialny ( cz~sto Sawczenko", .,Orlan" 
bogaty lub wazny ze wzgl~du strate-
gicznych), wtedy mi~dzy takimi S<tsia-
dami wywi<tzuje si~ walka, kt6ra ci<tgnie si~ nieraz przez cale stule
cia, przynosz<tc sukcesy lub niepowodzenia jednej і drugiej stronie. 
Wytwarza to w nast~pstwie najcz~sciej wrogie nastroje mi~dzy nimi. 
jezeli czas nie wyleczy tej гаnу і obydwie strony nie znajd<t m<tdrego 
і sprawiedliwego rozwi<tzania spornych problemбw, wtedy stosunki 
mi~dzy tymi narodami zaostrzaj<t si~ coraz bardziej і przesycaj<І si~ 

gl~boq wzajemn<t nienawisci<t. 
Glбwn<І przyczyn<t takiego niezdrowego stanu jest wspomnia

na juz tendencja zaborczosci. R6zni wladcy і гi<tdy, holduj<tCY ma
nii zaborczosci, staraj<t si~ usprawiedliwic swoj<t polityk~ rzekom<t 
koniecznosci<t zyciow<І. patriotyzmem. poslannictwem narodowym 
itp. Wytworzone wskutek tego sprzecznosci przechodz<t w stan za
palny, przetwarzaj<t si~ w gl~bokie uczucia wrogosci, jakie bardzo 
ci~zko przezwyci~zyc. S<t tez inne przyczyny takiego stanu, jak па 
przyklad rбznice і przeciwienstwa religijne і rasowe. Dzis jednak 
ust~puj<t one bezposrednim celom і zainteresowaniom politycznym. 

Dalecy jestesmy od tego, Ьу dzis, w dobie Hitlera і Stalina, w dobie 
Oswi~cimia, Winnicy, Katynia, Sybiru, Wysp Solowieckich, w dobie 
krwawej eksterminacji milionбw ludzi, uwierzyc, ze nagle zapanuje 
па swiecie mHosc, zgoda і pokбj, braterstwo і sprawiedliwosc czy 
inne podobne idealy humanitarne. Chociaz idealy te zajmuj<І duzo 
miejsca w ludzkiej mowie, jednakze w praktycznym zyciu mi~dzy-
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пarodowym odgrywajct jeszcze do dzis dпіа пiewielkct rol~, przyпaj
mпiej tak dlugo, jak dlugo istniejct па swiecie tугапі і tугапіе. 

Dlatego tez w przeglctdzie stosuпkбw polsko-ukrainskich b~dzie
my uwzgl~dпiac w pierwszym rz~dzie argumeпty rozumowe, ktбre 
silct swojej logiki і prawdziwosci роwіппу przemбwic do ргzеkопа
піа і tym, dla ktбrych cudze sct jeszcze dzisiaj wy:lsze moralпe idealy 
ludzkosci. 

jest w zyciu пiektбrych sctsiedпich пагоdбw taki juz uklad паtuгаІ
пу, ze polozeпie geopolityczпe, а szczegбlпie otoczeпie zewп~trzпe 
tak ich w pewпych okresach historyczпych od siebie wzajemпie uza
lezпia, ze пiejako sam los przezпaczeпia scieli im jedпakowct drog~ 
historyczпct. Sila jedпego z пісh sprzyja rozwojowi drugiego, а upa
dek jedпego pocictga za sobct піеuпіkпіопу upadek drugiego. [ ... ] 

jezeli rozpatrzyc histori~ obydwu пaszych пагоdбw і wycictgnctc 
z tego odpowiedпie wпioski, to b~dzie rzeczct jasпct, ze zawsze, kie
dy tylko Polska dolozyla rctk swoich do likwidacji Panstwa Ukrain
skiego, w пast~pstwie sama zasctdzoпa byla па upadek. Albowiem 
ро uпicestwieпiu Panstwa Ukrainskiego Polska upadla pod пaci
skiem tych sil, ktбre Ukraiпa, majctc swojct orgaпizacj~ panstwowct, 
wstrzymywal і odbijala. Tego пaturalпego biegu rozwoju historycz
пego, uzalezпioпego scisle od gl~bokich пaturalпych praw geopo
lityczпych, піе zmieпia w пiczym і tеп fakt, ze los pozwalal Polsce 
"mocarstwowac" w przecictgu krбtkiego czasu jeszcze ро upadku 
panstwa ukrainskiego. Niestety polskie kierowпicze czynпiki poli
tyczпe dotychczas jeszcze пiezrozumialy tej prawdy, chociaz ich па
rбd musial przejsc z tego powodu ogromпe пieszcz~scia. [ ... ] 

Narбd polski skutkiem пaturalпych praw wyпikajctcych z jego 
geopolityczпego polozeпia tworzyl glбwпct zapor~ dla ekspaпsji 
germanskiej па wschбd. jedпoczesпie Narбd Ukrainski utrzymy
wal jeszcze о wiele silпiejszy пacisk hord koczowпiczych prctcych 
па zachбd. Wyпikalaby z tego пaturalпa koпieczпosc przymierza 
і wspбldzialaпia obu пагоdбw zagrozoпych ekspaпsjct sctsiadбw. jak 
ulozyly si~ stosuпki mi~dzy піmі? 

Wiadomo, ze za wyjcttkiem krбtkotrwalych dobrosctsiedzkich 
stosuпkбw, paпowala mi~dzy obu пarodami przewaznie пieprzy
jazn і walka. Przyczyпct tego staпu byly zaborcze teпdeпcje kie-



108 Dokumenty 

rowпiczych warstw бwczesпego Panstwa Polskiego w stosuпku do 
Ukraiпy. Polska si~gala ро ziemi~ ukrainskie, zadajctc tym cios w рІе
су Panstwo Ukrainskiemu, ktбre krwawHo si~ bez przerwy w walce 
przeciw hordct moпgolskim, піе puszczajctc ich па zachбd. W tеп spo
sбb Ukraiпa miala dwa froпty: па wschodzie przeciw Tatarom і па 

zachodzie przeciw Polakom. W tej піегбwпеj walce upadlo Panstwo 
Ukrainskie. W tym czasie, gdy Tatarzy пiszczyli gruпtowпie ogrom
пe obszary wschodпich tегепбw Ukraiпy, zostawiajctc tylko ruiпy 
і popioly, Polska zaj~a sHct zachodпie polacie Ukraiпy ( ... ). Prze
lomowy tеп okres w stosuпkach polsko-ukrainskich (1343-1387, 
walki о Galicj~) pogl~ЬH піепаwіsс mi~dzy пarodami tak dalece, ze 
піе zmieпily tego і cale stulecia, albowiem Polacy swct zaborczct poli
tykct wobec Ukraiпy wyrazпie przekroczyli te prawa паtuгаІпе, jakie 
mogly і роwіппу byly lezec u podstaw stosuпk6w mi~dzy obu пaro
dami, mogly і роwіппу byly - w imi~ осhгопу wlasпego bytu przed 
zalewem silпiejszy wrogich sH ze wschodu і zachodu - trzymac je 
razem w sojuszu, przyjazпi і wsp6lpracy. Nast~pstwa tego odczula 
p6zпiej Polska bardzo dotkliwie. [ ... ) 

)akie byly rezultaty likwidacji Ukrainskiego Panstwa Kozackiego: 
1. upadla bariera mi~dzy Polskct і Moskwa; 
2. Moskwa wyszla ku zachodowi і па Morze Сzагпе, dostajctc 

jedпoczesпie геаІпе podstawy dla swojej dalszej polityki im-
perialistyczпej; · 

З. Polska utracHa bardzo wydatпct pomoc militarпct. ktбrct miala 
і w jeszcze wi~kszym stopпiu mogla miec ze stroпy Ukrain
cбw przeciwko Moskwie czy tez Turcji; 

4. ostateczпym rezultatem byl роtгбjпу гоzЬібг і upadek Pan
stwa Polskiego (1772, 1793, 1795) oraz 150-Іеtпіа піеwоІа. 

Takie byly пast~pstwa slepej imperialistyczпej polityki polskiej, 
ktбra, пiszczctc Kozackie Panstwo Ukrainskie, sama sobie przygoto
wala upadek. 

Zпalazlszy si~ pod potrбjпym zaborem, polskie kierowпicze 
kola polityczпe w пiczym піе zrewidowaly swojego stosuпku do 
Ukraiпy mimo otrzymaпej gorzki lekcji. W Austrii па przyklad po
litycy polscy wykorzystali sprzyjajctce im waruпki cesarsko-arysto
kratyczпej polityki wielkopanskiej w pierwszym rz~dzie do walki 
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przeciw wolпosciowym d<izeпiom Narodu Ukrainskiego. Zamiast 
pomagac Ukraincowi w ich d<izeпiach пiepodleglosciowych, Ьу 

stworzyc wsрбІпу froпt przeciw zaborcom, politycy polscy z пie
zwykl<i zaci~tosc zwalczali kazdy najmпiejszy przejaw kulturalnego 
і polityczпego odrodzeпia Narodu Ukrainskiego. Zacofaпa, сіеmпа, 
egoistyczпa, па wskros reakcyjпa szlachta polska zrobHa w tym cza
sie пасzеІп<і tez<i swojej m<idrosci polityczпej zasad~. ze піе zabory 
Polski, lecz "пiebezpieczenstwo" odrodzeпia Narodu Ukrainskiego 
jest glбwпym wrogiem Polski. Bardziej glupiej tezy піе mozna bylo 
wymyslec. Faktem jedпak jest, ze па dlugi przeci<Ig czasu stala si~ 
опа alf<I і omeg<i polskiej polityki, weszla gl~boko w przekoпania 
przeci~tпego iпteligeпta polskiego і pokutuje jeszcze dotychczas. 
Rezultatem tego bylo oczywiscie dalsze zaostrzenie stosuпkбw 
polsko-ukrainskich. W takiej atmosferze polski і ukrainski пагоdу 
spotkaly і przezyly І wojп~ swiatOW<I, kt6ra przyпiosla pod kопіес 
upadek carskiej Rosji, kajzerowskich Niemiec і cesarskich Austro
-W~gier. Wraz z tym пadeszla fala пarodowych і socjalпych rewolu
cji, ktбre zmieпily w wielkiej mierze dotychczasow<i kart~ Europy 
і charakter пowych panstw. 

jeszcze w ogпiu wojпy swiatowej ро pierwszych ozпakach osla
bienia lmperium Rosyjskiego Narбd Ukrainski przyst<Ipil do bu
dowy wlasпego пiezalezпego zycia panstwowego w 1917 г., а pod 
zaborem austriackim w przededпiu upadku tego panstwa - 1 listo
pada 1918 г. Polacy гбwпіеz przygotowywali si~ іпtепsуwпіе do 
budowy wlasпej пiezalezпej panstwowosci ро 150 latach піеwоІі 
і wkrбtce to wykoпali. Bylo rzecz<i zupelпie jasп<i. ze szlak do реІпеj 
wolпosci mimo sprzyjaj<icych warunkбw піе b~dzie dla obu паго
dбw zupelпie gladki. [ ... ] 

[ ... ] politycy polscy tak w kraju jak і za gгапіс<і podj~li wrog<J 
akcj~ przeciw wolпosciowym d<i:ieniom Narodu Ukrainskiego, sta
raj<ic si~ zagrabic wielkie przestrzenie Ukraiпy pod swoj<i wladz~ 
і w оgбІе піе dopuscic do stworzeпia Panstwa Ukrainskiego. Wsku
tek tego wywi<Izala si~ zbrojпa walka, kt6ra wkrбtce przetworzyla 
si~ w wojп~ polsko-ukrainsk<l. Dzialo si~ to w tym czasie, kiedy oby
dwa пагоdу wyrwaly si~ dopiero z cudzego jarzma, а ze wschodu 
zagrazal obu пarodom odradzaj<Icy si~ pr~dko w пowych czerwo-
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nych szatach imperializm rosyjski. Rosja bolszewicka parla do po
lctczenia si~ ze zrewoltowanymi W~grami і Niemcami przez Ukra
in~ і Polsk~. Narбd Ukrainski znalazl si~ wi~c w ogniu nowej walki 
z Rosjct. Rozgorzala 3-letnia ukrainsko-rosyjska wojna. W najzywot
niejszym interesie Polski bylo podtrzymac Ukrain~ w wojnie z Rosjct 
bolszewickct. Polska jednak nie tylko ze nie przystctpila do wspбlnej 
walki przeciw wspбlnemu wrogowi, lecz zadala jeszcze Panstwu 
Ukrainskiemu cios w plecy. Republika Ukrainska znalazla si~ wi~c 
w ogniu trzech frontбw wojennych: przeciw Rosji bolszewickiej, 
przeciw dosc silnej jeszcze Rosji carsko-bialo gwardyjskiej, przeciw 
Polsce, а w przecictgu 1918 г. takZe і przeciw Niemcom. Nie majctc 
zadnej ротосу z zewncttrz, ulegla w tej nierбwnej walce. 

Jest jednak faktem ze Republika Ukrainska swoim istnieniem 
і swojct 3-letni~ wojnct z Rosjct bolszewickct powstrzymala pochбd 
bolszewikбw na poludnie і zachбd Europy і uratowala Polsk~ przed 
nowct niewolct. Nawet w slynnym "cudzie nad Wislct" brala wybitny 
udzial armia ukrainska Semena Petlury, а na tylach frontu bolsze
wickiego dzialala rбwnoczesnie silna armia ukrainskich partyzan
tбw. Polska zawdzi~czala wi~c swojct niezaleznosc w wielkiej mie
rze walce Narodu Ukrainskiego przeciw Rosji bolszewickiej. Bylo 
jasnym tez, ze і na przyszlosc trwale utrzymanie tej niepodleglosci 
zalezne b~dzie od istnienia Panstwa Ukrainskiego, ktбre juz samym 
faktem swego istnienia oslabiloby gruntownie imperialistycznct 
pot~g~ Rosji і stanowiloby dla niej pierwszct najbardziej skutecznct 
przeszkod~ w marsz na zachбd і poludnie. Niestety w Polsce nie 
bylo zadnego zrozumienia dla tych tak oczywistych przeciez natu
ralnych zasad і koniecznosci wlasnej polityki niepodleglosciowej. 
Ulegajctc pokusie zwi~kszenia swych terytoriбw, politycy polscy po
szli jeszcze raz ро drodze porozumienia z Rosjct dla tymczasowego 
podzialu Ukrainy. 

Za wszystkie uslugi oddane Polsce, ktбre zadecydowaly nawet 
о jej niezaleznosci, politycy polscy [w 1921 г.) odpowiedzieli trak
tatem ryskim. Krokiem tym бwczesna Polska nie tylko przekresШa 
moralne zasady idealбw wolnosciowych і moralno-politycznych zo
bowictzan wobec Ukrainy, ale przekroczyla tez podstawowe zasady 
celowosci politycznej z punktu widzenia jej wlasnych interesбw. 
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Polska wlasпie пajwi~cej dopomogla Rosji bolszewickiej орапоwас 
Ukraiп~ і usadowic si~ w піеj, oczywiscie tald:e па swoj<} wlasп<} 
zgub~ w пiedalekiej przyszlosci. 

Zupelпie iпaczej wygl<}dalaby ta sprawa przy іппеj polityce Pol
ski wobec Ukraiпy. Bolszewizm mбgl Ьус wtedy odsuпi~ty daleko па 
рбlпос і wschбd. Polska jedпak піе dосепНа w owym czasie zпасzе
піа іstпіепіа Panstwa Ukrainskiego jako glбwпej zapory przeciw
bolszewickiej па wschodzie Europy. Polityk<} tak<} ГZC}d polski sam 
stworzyl podstawy dla пast~pпego, 4 rozbioru Polski, ktбry пast<}pH 
ро 20-letпim istпieпiu Panstwa Polskiego, dokoпaпego przez Hitle
ra і Staliпa. Byly to logiczпe skutki wlasпej polityki Polski. Taka dola 
czeka Polsk~ zawsze, jak dlugo b~dzie опа prowadzHa polityk~ Aп
druszowa і Rygi, to jest porozumieпia z Rosj<} kosztem Ukraiпy, jak 
dlugo wschodпim SC}siadem Polski b~dzie піе panstwo ukrainskie, 
lecz Rosja imperialistyczпa, wszystko jedпo - biala, czerwoпa, czar
пa czy jeszcze jaka іппа. 

Кrotkowzroczna polityka wlasciwct pnyczynct upadku 
panstwa polskiego 

( ... ) Maj<}c panstwo, w ktбrym cal<} trzeci<} cz~sc ludпosci tworzyly 
іппе пarodowosci, w tej liczbie 8 milioпбw Ukraincбw, maj<}c wobec 
пісh daleko id<}ce moralпo-polityczпe zobowi<}za'пia tak wlasпe, jak 
і mi~dzyпarodowe, maj<}C w SC}Siedztwie swiezo utworzoпy Zwi<}zek 
Radziecki, а w jego skladzie Radzieck<} Ukraiп~. spotykaj<}c si~ па 
kazdym kroku ze wzrastaj<}cym rozp~dem imperialistyczпym tegoz 
"Zwi<}zku Radzieckiego", а de facto пowego Imperium Rosyjskiego, 
zadeп ГZC}d w powojeппej odпowioпej Polsce піе wyci<}gПC}l z tego 
пajmпiejszy wпioskбw dla swej polityki. Biegla опа zwyklymi tora
mi przypadkowosci, bezcelowosci і krбtkowzroczпosci, wyl<}czпie 

ро starych utartych sciezkach szlachecko- imperialistyczпych пawy
kбw і przes<}dбw, піе prбbuj<}c пawet zastosowac si~ do пowej sytu
acji tak wlasпej, jak і mi~dzyпarodowej. Rz<}dy polskie піе wykoпaly 
пawet swoich formalпych zobowi<}zan mi~dzyпarodowych wyply
waj<}cych z przyj~tych па siebie postaпowien Rady Ambasadorбw 
і praw mпiejszosci пarodowych, zagwaraпtowaпych statutem Ligi 
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Narodow. Nie wуkопапо rбwпiez пigdy wobec ludпosci ukrainskiej 
postaпowien пawet wlasпej Koпstytucji Panstwa Polskiego. [ ... ) 

Czy mozпa si~ dziwic, ze w tej sytuacji walka Narodu Ukrainskie
go о swoje пiepodleglosciowe idealy wolпosciowe przybrala wobec 
Polski formy szeroko zakrojoпego zbrojпego oporu і rewolucyjпych 
akcji? Dziwic si~ mozпa tylko, ze polski rz<}d піе przewidzial пa
st~pstw swej zgubпej polityki wobec ludпosci ukrainskiej, jaka zпa
lazla si~ w ramach Panstwa Polskiego і wobec Narodu Ukrainskiego 
jako calosci. 

Szczegolпie jaskrawo zazпaczyla si~ ta krotkowzroczпa polityka 
rz<}dбw polskich wobec Narodu Ukrainskiego па tle 6wczesпych ze
wп~trzпych stosuпkow Polski, jak rowпiez па tle caloksztaltu po
lozeпia mi~dzyпarodowego. W tym czasie, kiedy rz<}d polski pro
wadzH пiejako 'wojп~ przeciwko Ukraincom, wtedy za wschodпimi 
і zachodпimi rubiezami Polski wzrastaly z dпіа па dzien w sH~ dwie 
rozпe imperialistyczпe pot~gi: moskiewsko-bolszewicka і пiemiec

ko-hitlerowska. [ ... ) Widoczпym bylo, ze zbliza si~ поwа wielka woj
пa, ktбra musi obj<}C Polsk~ chociazby ze wzgl~du па jej polozeпie 
juz w pierwszych dпiach jej wybuchu. [ ... ) 

Wydaje si~ rzecz<} zupelпie реwп<}, ze Panstwo Polskie moglo 
оmіп<}С katastrof~ 1939 r. tylko wtedy, gdyby jego wschodпim S<}sia
dem bylo піе imperium moskiewsko-bolszewickie [ ... ), lecz gdyby 
tym s<}siadem bylo Panstwo Ukrainskie. Panstwo Ukrainskie byloby 
przeciez пajbardziej пaturalпym і zarazem пajbardziej skuteczпym 
sojuszпikiem Polski przeciwko wszelkiej agresji ze stroпy Moskwy. 
Zwi<}zaпe z Polsk<} tym пaturalпym, пajbardziej zyciowym, koпiecz
nym dla swojego іstпіепіа sojuszem, byloby Panstwo Ukrainskie 
zupelпie пaturalпie takze sojuszпikiem Polski przeciwko imperiali
styczпej agresji Niemiec. [ ... ) 

Wza.jemпy sojusz obydwu panstw byl і jest dla пісh пieodzow
"'~ koпieczпosci<}. Moze пigdy lepiej, jak wlasпie w ostatпiej wojпie, 
wykazalo si~ to. Niemcy hitlerowskie jedпako okupowaly і пiszczyly 
zarowпo Polsk~, jak і Ukraiп~. Rosja bolszewicka robi doslowпie to 
samo. Nie jest to przypadek, lecz zjawisko, ktore ma swoje gl~bokie 
korzeпie. )ezeliby wi~c Polska polityka byla bardziej przewiduj<}ca, 
1ezeliby kierowala si~ jedyпie realпie zrozumialem dobrem swego 
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narodu, со powinno Ьус nieodst~pn<J zasad<J kazdej rozumnej po
lityki, wtedy jeszcze w przeci<Jgu mienionej wojny albo і przed tym 
byloby doszlo do stworzenia mi~dzy naszymi narodami wsp6lnego 
bloku antybolszewickiego і przeciwhitlerowskiego. Taki blok obj<Jl
by bez W<Jtpienia takze inne narody ujarzmione і zagrozone przez 
Rosj~. przede wszystkim narody kompleksu baltyckiego і czarno
morskiego. [ ... ) 

Czyz dzisiaj chyba nie jest widoczne kazdego rozumnemu Pola
kowi, ze caly ogrom energii wytracony w przeci<Jgu 20 lat istnienia 
Panstwa Polskiego па gn~bienie Ukrainc6w, Bialorusin6w і drugich 
narod6w byl zupelnie bezcelowy, szkodliwy? Gdzie S<J сі panowie 
ministrowie, kt6rzy w 1920 г., oklamuj<JC siebie і sw6j nar6d, przy
si~gali, ze "ро 25 latach nie b~dzie ani jednego Ukrainca"? lle mi
lion6w syn6w Polski zachowaloby dzis swoje zycie, gdyby nie taka 
wlasnie obl<tkana polityka? 

jak inaczej wygl<Jdalaby prawdopodobnie cala rzeczywistosc Eu
ropy Wschodniej, gdyby nie maniacy, kt6rzy w ХХ w. chcieli nawracac 
zycie do minionych niepowrotnie dziej6w dawnej szlacheckiej Pol
ski? jak inaczej wygl<Jdalyby los і rola Polski па wschodzie Europy, 
tej Polski, kt6ra graj<Jc rol~ imperialistycznego zaborczego panstwa 
wobec Ukrainy і drugich narod6w, dzis ро 26 czy 28latach takiej po
lityki, sama znalazla si~ w zupelnej zaleznosci od Rosji bolszewickiej 
і patrzy niepewnie w swoj<J przyszlosc? Gdziez tuiaj jest jakakolwiek 
r6wnowaga mi~dzy korzysciami і stratami? А najwi~ksze, najci~z
sze cierpienia і straty, jak to si~ dzis wydaje, czekaj<J Polsk~ dopie
ro w najblizszej przyszlosci, gdy S<Jdzonym jej b~dzie zapoznac si~ 
dokladniej z calym straszliwym koszmarem jarzma bolszewickiego. 

Dalecy jestesmy tutaj od wszelkiego cynizmu і zlosliwej uciechy, 
ze Polacy doznali w koncu kary za swoje grzechy popelnione wobec 
nas і drugich narod6w і ze musz<J przynajmniej cz~sciowo znosic to 
cierpienie, kt6re mysmy przeniesli і przenosimy. Nie mamy zamia
ru rozj<Jtrzac bol<Jcych гаn Narodu Polskiego tym bardziej, ze nar6d 
nasz przezyl і przezywa jeszcze wielokrotnie wi~kszy cierpienia. 
Naszym zamiarem jest tylko wyci<JgП<JC realne wnioski z dotychcza
sowej polityki polsko-ukrainskiej, w kt6rej strona polska wykazala 
tyle bl~d6w. [ ... ] 
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Stosunki polsko-ukrainskie w czasie niemieckiej 
і bolszewickiej okupacji 

[ ... ] Ukrainski і polski пarody zпalazly si~ pod okrutпct пiszczy
cielskct okupacjct oberkatow Нitlera і Staliпa і podj~ przeciwko 
піm zawzi~tct walk~ or~zпct. Kazde wzmocпieпie tych obu zasadпi
czych wrogow wolпosci пaszych пarodow bylo пaszym wspolпym 
пiebezpieczenstwem, а kazde oslabieпie ich lezalo w пaszym пaj
gl~bszym wspolпym iпteresie. Trzeba wi~c bylo пaszym пarodom 
zпalezc wspolпct platform~ polityczпct dla wspбlпej walki wyzwo
lenczej przeciw wspбlпym wrogom. Ci~zko bylo jedпak zrealizowac 
te zamiary ze wzgl~du па staпowisko polskich kбl polityczпych. Pol
ska роwіппа Ьу zupclпie пaturalпie zajctC: jedпo z czolowych miejsc 
w tym wspolпyin przeciwпiemieckim і przeciwbolszewickim froп
cie пarodow wschodпiej Europy. )edпalde polskie kola kierowпicze, 
idctc slepo w slady пiedawпej пieszcz~sпej polityki z czasбw іstпіе
піа Panstwa Polskiego, przedluzajct і <І і ро wybuchu wojпy, szczegбl
пie pod zaborem bolszewickim і па агепіе mi~dzyпarodowej. Polscy 
politycy szowiпistyczпi і teraz, w obliczu пowej rzeczywistosci, піе 
uzпali praw Narodu Ukrainskiego і Bialoruskiego do swojej wolпo
sci і пiepodleglosci w ogбle, а szczegбlпie zaprzeczali prawa Narodu 
Ukrainskiego do jego ziem zachodпich, traktujctc je stale jako cz~sc 
swego terytorium. Staпowisko to rozbijalo і rozbija wszystkie prak
tyczпe ргбЬу porozumieпia polsko-ukrainskiego. 

Ро okupacji Ukraiпy przez пowoczesпych ludozercow пiemiec
kich spod hitlerowskiego zпaku wywictzala si~ zawzi~ta walka 
mi~dzy Narodem Ukrainskim а okupaпtami пiemieckimi. РоІасу 
zamieszkali па ziemiach ukrainskich піе poszli w tej walce razem 
z Ukraincami, lecz stosowali па ogбl takct taktyk~. Ьу "r~koma Gesta
po пiszczyc Ukraincow". Bylo to odruchowe staпowisko slepej poli
tyczпe і zdradliwej masy polskich volksdeutschбw, takich ze slepych 
polityczпie szumowiп miejskich, ale tez byly і takie iпstrukcje pol
skich orgaпizacji podziemпych. Mielismy az пazbyt duzo dowodow 
па to. Duzct cz~sc Polakбw zamieszkalych па ziemiach ukrainskich 
opaпowala w tеп czas szaloпa mysl, ze im si~ uda przy ротосу ter
roru пiemieckiego wyt~pic calct uswiadomioпct polityczпie warstw~ 
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narodu ukrainskiego. "Caly problem ukrainski to przeciez kwestia 
tylko б tysi~cy rozpolitykowanych inteligentбw ukrainskich. Wy
wieszanie і zniszczenie tych kilku tysi~cy Ukraincбw rozwictze ra
dykalnie caly problem ukrainski" - giosili jeszcze w czasie istnienia 
Panstwa Polskiego ohictkani szowinisci polscy. Teraz wi~c w rezimie 
hitlerowskim mieli сі panowie najlepszct, wymarzonct wprost, spo
sobnosc do takich eksperymentбw і to nie na swoje oficjalne konto, 
lecz - jak im si~ wydawaio zupclnie nieodpowiedzialnie - na konto 
niemieckie. Mysmy jednak rozrбzniali bardzo dobrze, со Ьуіо robo-
4 niemieckct, а со polskct, rozrбznialismy tez polityk~ і robot~ nieod
powiedzialnych szumowin ulicznych od polityki polskich kбі kieru
jctcych і polskich organizacji podziemnych. Obserwujctc wszystko to 
і analizujctc, stwierdzilismy dokumentalnie, ze саіа polityka polska 
pod okupacjct niemieckct szia zgodnie w tym kierunku, Ьу przy po
mocy terroru niemieckiego niszczyc Ukraincбw, а polskie organiza
cje podziemne nie wahaly si~ nawet dawac takich instrukcji swoim 
czionkom. W slad za tym poszio masowe donosicielstwo do poli
cji niemieckiej na Ukraincбw і prowokacje, а dalej masowe mordy 
і grabieze, palenie calych sH ukrainskich, rzucanie w ogien zywcem 
ludzi, w tej liczbie kobiet і dzieci oraz inne podobne niezliczone dzi
kie orgie. Wykonywaly to wszystko rбzne rodzaje niemieckich po
licji na czele z Gestapo, ale bardzo wielki udziai, cz~sto przewaza
j<tcy, braly w tym masowym terrorze ludozerczym slynne ze swych 
okrucienstw polskie Kripo, Zonderdinst, Banszuc і inne polskie 
formacje na niemieckiej siuzbie. W skiad tych formacji terrorystбw 
hitlerowskich wchodzili tez czionkowie polskich organizacji pod
ziemnych na polecenie swoich wiadz. Oni to wiasnie byli giбwnymi 
inicjatorami masowych pogromбw ludnosci ukrainskiej. Chociaz 
jednak wymordowali nie 6000 Ukraincбw, а 10 razy wi~cej, nie tyl
ko nie zlikwidowali problemu ukrainskiego, ale znalezli si~ wkrбtce 
і Niemcy, і ich polscy pachoikowie z rбznych formacji policyjnych 
w obliczu narastajctcej or~znej samoobrony Narodu Ukrainskiego. 

Traktujctc te rzeczy obiektywnie, trzeba stwierdzic na tym miej
scu, ze nie tylko Polacy, lecz tez Ukraincy siuzyli w niemieckich for
macjach policyjnych і brali udziai nieraz w takich haniebnych ak
cjach terrorystycznych tak przeciw Polakom, jak і przeciw swoi m 
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rodakom Ukraincom. ( ... ) Takie jedпostki wsz~dzie bywajC} ... Faktem 
jedпak jest, ze cala оріпіа spoleczenstwa ukrainskiego і wszystkie 
polityczпe orgaпizacje ukrainskie zwalczaly wyrazпie takie przeja
wy і takie elemeпty. Tymczasem z polskiej stroпy bylo ргzесіwпіе ... 
W tym wlasпie cala tragedia ... 

Stosuпki polsko-ukrainskie pod zaborem пiemieckim zaostгzyty 
si~ jeszcze bardziej w tym okresie, kiedy па Wolyпiu і Polesiu аgепсі 
bolszewicy pгzystC}pili do orgaпizacji swojej czerwoпej partyzaпt
ki. Вапdу staliпowskie zamiast dzialac pгzeciw Niemcom zwr6city 
swojC} піепаwіsс pгzeciw Ukraincom. Rozpocz~a si~ grabiez і ter
roryzowaпie ukrainskiej wsi. Ludпosc ukrainska odpowiedziala 
masowC} zbrojпC} samoobroпC}. Wytwoгzyla si~ w liczпych okolicach 
swego rodzaju "mala wojпa" і prawdziwe froпty. Polacy, zamieszkali 
па tych ziemiach, poszli піе z ludпosciC} ukrainskC} przeciw okupaп
tom пiemieckim і pгzeciw odradzajC}cej si~. sztuczпie пarzeczoпej 
па пaszych ziemiach staliпowskiej partyzaпtce, ale poszli pгzeciw 
Narodowi Ukrainskiemu - jedпi pгzedtem z Niemcami, drudzy te
raz ze staliпowsko-sowieckC} partyzaпtkC}. Caly aparat polskich or
gaпizacji podziemпych lC}czпie z oddzialami wojskowymi staпctl 
wyrazпie ро stroпie пajwi~kszych wrog6w Narodu Ukrainskiego. 
Nie bylo wi~c пikogo wsr6d Polak6w, kto spr6bowalby opami~tac 
swoje zbalamucoпe spoleczenstwo. W пast~pstwie wi~c tego, ze 
Polacy sluzyli masowo z jedпej stroпy w пiemieckich formacjach 
terrorystyczпych, z drugiej zas stroпy w staliпowskiej terrorystycz
пej partyzaпtce, doszlo mi~dzy піmі а ludпosciC} ukrainskC}, kt6ra 
zorgaпizowala masowC} zbrojпC} samoobroп~. do zaci~tej walki. Na 
tym wlasпie tle і z tych ргzусzуп rozgoгzala па Wolyпiu, а p6zпiej 
jeszcze szeгzej walka polsko-ukrainska w пiebywalych dotC}d roz
miarach. Polsko-bolszewicka partyzaпtka і polskie oddzialy пie
mieckich formacji terrorystyczпych zпiszczyly tylko па samym Wo
lyпiu, doszcz~tпie zr6wпawszy z ziemict. kilkaset wsi ukrainskich 
і wymordowaly dziesiC}tki tysi~cy ludпosci ukrainskiej (піе tylko па 
Wolyпiu, ale і па Chelmszczyzпie, і w Galicji). Ludпosc ukrainska, 
doprowadzoпa do rozpaczy, zastosowala takie same metody tez wo
bec Polak6w. Polala si~ krew z obydwu stroп calymi strumieпiami. 
Zawiпili te krwawe wypadki - і to піе pierwszy raz w swej historii 
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- polskie szowiпistyczпo-imperialistyczпe kola swojct przeciwukra
inskct politykct. [ ... ] 

Ukrainska stroпa zaj~a w tym samym czasie wobec Polak6w zu
pelпie przeciwпe, wyrozumiale, sprawiedliwe, rozumпe polityczпe 
ustosuпkowaпie. Najwyzszy огgап prawodawczy ukrainskiego ru
chu пiepodleglosciowego, Wielki Koпgres Orgaпizacji Ukrainskich 
Nacjoпalist6w, zеЬгапу tajemпie pod okupacjct пiemieckct па wiosп~ 
1941 г. і latem 1943 г., wyrazH si~ zupelпie wyrazпie za wsp6lpracct 
ze wszystkimi пarodami ujarzmioпymi, szczeg6lпie z пaszymi sct
siadami, w tym rzctdzie r6wпiez z Polakami. Wszystkie koпfereпcj~ 
kierowпictwa Orgaпizacji Ukrainskich Nacjoпalist6w (І, 11 і ІІІ), kt6-
re mialy miejsce podczas okupacji пiemieckiej, wyrazily w szere
gu rezolucji zщ~еlпіе pozytywпe staпowisko do Narodu Polskiego 
і jego sluszпych dctzen пiepodleglosciowych і wypowiedzialy si~ za 
wsp6lpracct z polskimi kolami пiepodleglosciowym і przeciw Mo
skwie і ВегІіпоwі. Wszystkie ukrainskie wydawпictwa podziemпe 
і cala propagaпda polityczпa przytrzymywala si~ koпsekweпtпie 
tych postaпowien. Mimo ci~zkich wspomпien пiedawпych jeszcze 
przezyc wielkiej cz~sci Narodu Ukrainskiego w ramach Panstwa Pol
skiego, mimo пiezagojoпych jeszcze гап ukrainskie kola kierowпi
cze postawily wy2:ej rozumпe zasady celowosci polityczпej і zdecy
dowaly si~ піе tylko піе przedluzac і піе zaostrzac walk sctsiedzkich 
z Polakami, lecz przeciwпie: szukac пatychmiast dr6g porozumie
пia і wsp6lpracy па platformie wsp61пej walki przeciw пajezdzcom 
ВегІіпа і Moskwy. Takie staпowisko zaj~to піе tylko w rezolucjach 
пaczelпego kierowпictwa і w propagaпdzie, lecz takZe w szeregu 
posuпi~c [ ... ] w celu porozumieпia z polskimi orgaпami podziemпy
mi. Niestety ... lmperialisci polscy odrzucili пaszct r~k~ wycictgпi~tct 
do zgody і przedluzali swojct bezmyslпa walk~ przeciw Ukraincom. 

jak podalo radio polskie z Loпdyпu, mi~dzy іппуmі tez w dпiu 5 
kwietпia 1944 г., polski rzctd emigracyjпy oglosH dek.laracj~ wsp6l
pracy mi~dzy tzw. SHami Zbrojпymi Kraju і bolszewickct Armict Czer
woпct. jedпoczesпie роdапо, ze polskie sily zbrojпe wsp6lpracujct 
z пacierajctcymi bolszewikami, szczeg6lпie па Wolyпiu. Nam zas 
wiadomo bylo, ze ta wsp6lpraca byla podyktowaпa w pierwszym 
rz~dzie przeciw Ukraincom. Zпaczy to, ze wszystko, со г6zпі РоІасу 
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wyprawiali па Wolyпiu і Polesiu, bylo teraz oficjalпie potwierdzo
пe przez ogloszeпie wspomпiaпej "wspбlpracy" z bolszewikami. 
Mielismy zreszЩ w swoich r~kach caly szereg podobпych iпstrukcji 
rбzпych polskich orgaпizacji podziemпych. Jak wyszli Polacy па tej 
wspбlpracy z bolszewikami, dzis jest juz zupelпie widoczпe dla пісh 
samych ... Polacy staraj<t si~ widziec w tym kroku реwіеп kопіесzпу 
w бwczesпej sytuacji maпewr polityczпy, ту jedпak umiemy roz
rбzпic, gdzie tutaj konczy si~ polityka, а gdzie si~ zaczyпa zupelпa 
bezmyslпosc graпicz<tca z obl~dem. [ ... ] 

Кіеdу w 1944 r. bolszewicy ропоwпіе okupowali cale terytorium 
Ukraiпy, а w slad za tym takze Polsk~ і duzo іппусh kraj6w, Narбd 
Ukrainski піе zalamal si~ pod brzemieпiem і groz<t пowej okupacji, 
lecz wysЩpH z cal<t sH<t przeciw czerwoпym пajezdzcom. Solidarпie 
wysщpHo do tej walki takZe duzo іппусh пarod6w Wschodпiej Euro
py, Balkaп6w і Azji. W Ukraiпie wrze juz trzeci rok пiezwykle zaci~
ta walka tak wielkich rozmiarбw, ze przypomiпa cz~sto prawdziw<t 
wojп~. [ ... ] Glбwпa Rada Wyzwoleпia Ukraiпy (UHWR), zast~puj<tca 
пiejako ГZ<td ukrainski, w swoim uпiwersale ogloszoпym w czerwcu 
1944 r., ozпajmia: "Witamy walk~ іппусh пarod6w ujawпioпych za 
swoje wyzwoleпie. Z піmі, szczeg6lпie z пaszymi S<tsiadami, chcemy 
zyc w dobros<tsiedzkich stosuпkach oraz wspбlpracowac we wspбl
пej walce pod waruпkiem poszaпowaпia піmі walki wyzwolenczej 
Narodu Ukrainskiego" ... , "Wszystkie mпiejszosci" пarodowe, zyj<tce 
па ziemiach Ukraiпy, пaworujemy przyl<tczyc si~ do wyzwolenczej 
walki Narodu Ukrainskiego. Zabezpieczamy im w Panstwie Ukrain
skim реlпе prawa obywatelskie". 

JakZez odpowiedzieli па to Polacy? 
Na ziemiach ukrainskich w ramach tzw. Radzieckiej Ukraiпy ро po

wrocie bolszewickiej okupacji duza cz~sc Polakбw poszla па wspбl
prac~ z krwaw<t bolszewick<t polici<t NКWD-NKHB, przede wszystkim 
па poczcttku tej powtбrпej okupacji. Zпowu polalo si~ duzo krwi ukra
inskiej, jedпak wojska Ukrainskiej Powstanczej Armii wstrzymaly si~ 
od wszelkiego odwetu па ludпosci polskiej, licz<tc па to, ze przeciez 
musi przyjsc w koncu opami~taпie, ze rzeczywistosc bolszewicka 
oduczy pr~dko пawet пajbardziej obl<tkaпych szowiпistбw polskicl1 
takiej polityki. Nasze przypuszczeпia w duzej mierze sprawdzily si~ 
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і w stosunkach polsko-ukrainskich pod bezposrednim zaborem bol
szewickim nast.<tpHo ро pewnym czasie wyrazne uspokojenie [ ... ). 

Na ziemiach ukrainskich, ktбre pozostaiy za linict Curzona w ra
mach Panstwa Polskiego, wytworzyla si~ jeszcze gorsza sytuacja. 
Polska administracja panstwowa, milicja, wojsko, bandy cywilne 
і partyzanckie rozwin~ niesiychany terror przeciw Ukraincom, 
grabiCJC, palctc і mordujCJC cale wsie. Wiemy bardzo dobrze, ze lubel
ska stalinowska agentura - to podli zdrajcy narodu polskiego і slepi 
slugusi Stalina. Rozumiemy wi~c ich сеІе і metody, ale wiemy rбw
niez, ze w tej terrorystycznej przeciwukrainskiej akcji Ьгаіу udzial 
jednakowo Polacy wszystkich kierunkбw politycznych. Rбznictc si~ 
mi~dzy sobct а nawet walczctc wzajemnie, wyst~powali oni przez 
dlugi czas solid~rnie przeciw Ukraincom, stosujCJC najbardziej krwa
we metody terrorystyczne. 

Gdy rozpocz~o si~ stalinowskie wysiedlenie ludnosci tak po\
skiej, jak ukrainskiej, Ukraincy zaj~li wobec tego konsekwentnie 
negatywne stanowisko, rozumiejCJC і znajctc wlasciwe niszczyciel
skie cele і skutki tej akcji. Ukraincy nie poszli па bolszewickct pro
wokacj~, zeby "wyp~dzac Polakбw". Dla Ukraincбw wazniejszy byl 
fakt wspбlnej niewoli bolszewickiej, wsp6\nego wroga і mozliwosci 
wspбlnej walki przeciw niemu, niz jakiekolwiek porachunki z Pola
kami. Ukraincy potraktowali t~ kwesti~ znowu z punktu widzenia 
celowosci politycznej. Nikt wi~c nie znajdzie faktu, azeby wojska 
UPA czy ludnosc ukrainska dopuszczala si~ masowych grabiezy, ter
roru і wyp~dzenia Polakбw mimo to, ze bolszewicy jawnie do tego 
nawolywali. ( ... ) Кierownictwo wyzwolenczej walki Narodu Ukrain
skiego przeciwstawHo si~ kategorycznie wszelkim pr6bom wzno
wienia walki polsko-ukrainskiej. ( ... ) Ludnosc ukrainska wykazala 
wielkC} powscictgliwosc, respekt rozkazom swojego rewolucyjnego 
kierownictwa politycznego oraz wyrobienie politycznie і nie poszla 
na prowokacje bolszewickie wzywajctce Ukrainc6w do rozprawie
niu si~ z Polakami і wyp~dzenia ich "zywiolowym", "ludowym", re
wolucyjnym sposobem z ziem ukrainskich. 

)akZe inaczej post<tpili Polacy! 
)ak juz wspominalismy, Polacy rozpocz~li juz od pierwszych 

dni sierpnia 1944 г., bezposrednio ро ustanowieniu bierutowsko-
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-bolszewickiej wladzy, masowy terror przeciw Ukraincom za linict 
Curzona, ktбry doszedl do punktu kulminacyjnego wiosnct 1945 г. 

Bandy polskie - cywilne, wojskowe, milicyjne і mieszane - wymor
dowaly w rбznych wsiach і okolicach setki і tysictce Ukraincбw, 
w tej liczbie przewaznie kobiety, dzieci і starcбw, ktбrzy nie mogli 
si~ Ьгопіс. Na przyklad: we wsi Piskorowice wymordowaпo okolo 
2000 оsбЬ, Pawlokoma ЗОО, Gorajec 150, Lubliпiec 200, Bachбw 75, 
Brzuska 182, Malkowice 250, Picttkowa 40, Ulucz 25, Tysowa ЗО itd., 
itd. W jedпej tylko eparchii przemyskiej zamordowano Зб ksi~zy 
ukrainskich. Mordбw tych dokoпywaпo wsrбd пieslychanych zп~
can. Dzialo si~ to па calej przestrzeпi za Ііпісt Curzona. Wіп~ za t~ 
strasznct zbrodпi~ masowego mordu [па] ludпosci ukrainskiej po
nosi піе tylko czerwoпy rzctd bierutowski, lecz cale spoleczenstwo 
polskie, ktбre poczyпajctc od staliпowskich komuпo-szowiпistбw, 
konczctc па szowiпistyczпych szumowiпach wszystkich masci і ka
tegorii, bralo w tej hапіеЬпеj rzezi aktywпy udzial. [ ... ) 

Nastroje takie і post~powaпie SCJ zupelпie bezcelowe і szkodliwe 
dla samych Polakбw. jezeli idzie о kwesti~ graпic Polski, jest rzeczct 
pewпct, ze takie metody піе rozwictzct tej kwestii і піе zadecydujct 
tym bardziej dzisiaj, kiedy Polska sama stoi przed bardzo powazпct 
і ci~zkct swojct przyszloscict. 

Dctzctc wytrwale przez tysi~czпe przeszkody stawiaпe przez pol
skich politykбw do porozumieпia z Narodem Polskim, піе robimy 
tego z tych wzgl~dбw, bysmy si~ ЬаІі walki otwartej. 

[ ... ) Polski оЬбz szowiпistyczпy swoim пieslychaпym zacofaпiem, 
swojct politykct піепаwіsсі do drugich narodбw, swoimi preteпsjami 
па ziemi~ sctsiedпich пarodбw і па рапоwапіе паd tymi пarodami, 
stwarza z jedпej stroпy пajlepszy gruпt ideowy dla ideologii bolsze
wizmu, а z drugiej stroпy swojct politykct rozbija przeciwbolszewic
ki froпt пarodбw ujarzmioпych. Nast~pstwa takiej krбtkowzroczпej 
polityki byly juz піе raz w dawпej і niedawпej przeszlosci і b~dct jesz
cze bardziej w пajblizszej przyszlosci prawdziwym przeklenstwem 
doli Polskiego Narodu і пajsurowszct karct dla піеgо za tolerowaпie 
przez cale wieki па swoim сіеІе gnijctcego wrzodu szlacheckiego. [ ... ] 
Nic latwiejszego піе majct przeciez bolszewicy, jak walczyc z takч 
ideologict jak ideologia polskiego obozu - szowiпistyczпo-imperiali-
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styczn(}, zacofan(}, wzgardzonё} w calym swiecie post~powym і nie
zyciow(}. Bolszewizm zawsze wyrastal і zwyci~zal na takich bl~dach 
і chorobach. Сбz z tego na przyklad, ze narбd niemiecki tyle walczyl 
z Rosjё} bolszewick(}, kiedy swojё} dzikё} ludozercц ideologiё} і poli
tykё} hitlerowsk<} on wlasnie przyczynH si~ najbardziej wybitnie do 
niebywalego jeszcze zwyci~stwa bolszewickiego w Europie? [ ... ) 

)edyna droga do wolnosci і zwyci~stwa to tylko taka ideologia 
і taka polityka, ktбra zdolnё} b~dzie z sukcesem przeciwstawic si~ 
ideologii і polityce bolszewickiej, ktбra umozliwi stworzenie jed
nolitego frontu wszystkich narod6w ujarzmionych і zagrozonych 
przez bolszewizm, ktбra zrobi Polsk~ nie przedmiotem nienawisci 
innych narodбw Sё}Siedzkich, jak jest jeszcze dzisiaj, ale ktбra zro
bi jё} czlonkiem wspбlnej braterskiej rodziny mHujё}cych wolnosc 
narodбw і pozwoli jej odegrac na wschodzie Europy powaznё} rol~ 
jednego z czolowych organizatorбw nowego wolnego systemu po
litycznego. 

No сбz innego mogliby liczyc Polacy w sytuacji dzisiejszej? Czy 
moze Sё} jeszcze tacy, ktбrzy mysl(}, ze powtбrzy si~ jeszcze raz do
slownie rok 1918 і oni bez swojej walki dostanё} na jakies konferen
cji mi~dzynarodowej swojё} niezaleznosc і jeszcze do tego "mocar
stwowosc", "od morza do morza"? )akiez to konferencje ЬуІуЬу dzis 
w stanie zmusic Stalina do wycofania si~ z Polski? [ ... )А moze Іісzё} 
tacy Polacy na to, ze bomba atomowa, Anglia, trzecia wojna swiato
wa itd. przyniosё} wkrбtce automatycznie urzeczywistnienie ich dё}
zen? Rozpatrujё}c tё} kwesti~. trzeba wziё}c pod uwag~ nasamprzбd 
і takq mozliwosc, ze obecna gra Anglii і Ameryki b~dzie si~ przedlu
zac jeszcze bardzo dlugo. [ ... ) Biorqc pod uwag~ [ ... ), ze sprzecznosci 
mi~dzy tymi decydujqcymi pot~gami [USA, Angliq і ZSRR) narastajq 
z kazdym dniem і nie dadzq si~ ani wyr6wnac, ani na dluzszy czas 
odlozyc, jak na to wskazywaloby duzo ostatnich zjawisk mi~dzyna
rodowych, to і w takim razie nalezy pami~tac, ze Anglii і Ameryce 
nie b~dzie chyba zalezec na tym, zeby sobie utrudniac walk~ takimi 
pociqgni~ciami politycznymi, jak podtrzymywanie znienawidzonej 
na calym wschodzie Europy polskiej polityki imperialistycznej і jej 
niczym nieusprawiedliwionych zaborczych pretensji terytorialnych 
wobec narodбw sqsiednich. )aki сеІ mialyby te mocarstwa w tym, 
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zeby krwi<t swoich syп6w placic za polskie mocarstwowo-imperia
listyczпe mrzoпki? [ ... ) 

Nar6d Ukrainski juz samym faktem swojej liczebпosci ( 45-50 mi
lioп6w) staпowi tak powazпy сzуппіk w Armii Czerwoпej і w ca
tosci zycia imperium sowieckiego, ze пiemozliwe [jest) omiп<tt 
tеп fakt пikomu, kto zamierza prowadzic jak<tkolwiek polityk~ па 
wschodzie Europy. [ ... ) Pr6cz tego geopolityczпe polozeпie Ukraiпy, 
jej wielkosc terytorialпa, bogactwa паtuгаІпе, przyпalezпosc calego 
р6lпоспеgо wybrzeza Morza Czarпego, robi<t z Ukraiпy automatycz
пie (walorem tych atut6w) pierwszorz~dпy сzуппіk wszelkiej poli
tyki wschodпioeuropejskiej. 

Nade wszystko zas staпowi о tym w sytuacji dzisiejszej wielka 
aktywпosc polityczпa Narodu Ukrainskiego. Nar6d Ukrainski roz
wiп<tl bardzo s~erok<t walk~ przeciw bolszewikom і wybH si~ juz 
dzis па czolo szeregu іппусh пarod6w w tej walce. [ ... ) W toku tej za
wzi~tej walki Nar6d Ukrainski wykul wlasп<t wielk<t ide~ wolпoscio
W<t і szerok<t ugruпtowaп<t koпcepcj~ polityczп<t wsp6lпego froпtu 
przeciwbolszewickiego wszystkich пarod6w ujarzmioпyvh і zagro
zoпych imperializmem moskiewsko-bolszewickim. ldea ta rozsadza 
sH<t dyпamitu wп~trze sowieckiego wi~zieпia lud6w. jest опа пaj
bardziej pewп<t Ьгопі<t w walce z піm, jedyп<t gwaraпcj<t zwyci~stwa 
lud6w паd bolszewizmem. [ ... ) 

Nieodzowп<t, пajbardziej piek<tc<t koпieczпosci<t jest wi~c dla sa
mych Polak6w zmiaпa polityki dotychczasowej, kt6ra stoi w raz<t
cym przeciwienstwie do пajbardziej zyciowych iпteres6w Ukraiпy, 
Bialorusi і Litwy, а w slad za tym w przeciwienstwie do polityki і iп

teres6w wszystkich пarod6w wschodпiej Europy і Azji krocz<tcych 
dzisiaj we wsp6lпym przeciw bolszewikom fгопсіе. 

Jakie panstwo polskie b-:dzie trwalsze і silniejsze? 

Polacy marz<t zazwyczaj przede wszystkim о mocarstwowosci 
і pot~dze swojej ojczyzпy. Dobrze. [ ... ). Czy marz<tc о tym, Polacy rze
czywiscie pracuj<t dla dobra і wielkosci swojej ojczyzпy, czy moze 
przeciwпie: tak<t polityk<t uпiemozliwiaj<t jej odegraпie jakiejkol
wiek powazпiejszej roli па wschodzie Europy і w og6le w swiecie? 



126 Dokumenty 

Dawna historyczпa szlachecka Polska [ ... ) dzis w og6le піе byla
by mozliwa. Panstwo Polskie, zbudowaпe w swoich sprawiedliwych 
graпicach etпograficzпych, піе mialoby wszystkich tych trudпosci 
і byloby z pewпoscict bardziej zyciozdatпe. Z drugiej stroпy majctc 
uregulowaпe stosuпki sctsiedzkie z Ukraiпct. Bialorusict і Litwct mia
loby wszystkie dапе ku temu, Ьу zlctczyc si~ z піmі wsp6lпym soju
szem polityczпym, wojskowym і ekoпomiczпym і mogloby dopiero 
w takiej koпstelacji polityczпej, przy takiej polityce zabezpieczyc 
sobie podstawy bezpieczenstwa od Wschodu і odegrac па tym tle 
odpowiedпio wielkct rol~. Tylko і wylctczпie па tej drodze lezy przy
szlosc і polityczпa wielkosc Polski, а піе па drodze szowiпistyczпo
-imperialistyczпym піегеаІпусh marzen. Przede wszystkim zas па 
tej drodze mozliwe jest trwale usuпi~cie пiebezpieczenstwa impe
rializmu rosyjskiego, kt6ry b~dzie tylko wtedy odsuпi~ty і zlikwido
waпy, kiedy па trupie imperium rosyjskiego wyrosпct samodzielпe 
panstwa пarod6w Ukraiпy, Bialorusi, Baltyku, Kaukazu і Azji, і gdy 
polctczct si~ z sojuszem, Ьу піе dopuscic пigdy do odrodzeпia si~ пie
bezpieczenstwa imperializmu Moskwy. Sojusz taki bylby r6wпocze
sпie dla Polski і іппусh пarod6w пajlepszct gwaraпcjct przeciw odro
dzeпiu si~ imperializmu пiemieckiego. 

Uwagi koncowe 

Wi~cej bylo zdaje si~ w dotychczasowych stosuпkach polsko
-ukrainskich stroп ciemпych піz jasпych, wi~cej walk wzajemпych 
і піепаwіsсі піz porozumieпia і wsp6lpracy. Nie zпaczy to jedпak, ze 
tak musi Ьус zawsze. )ezeli zlo zostalo роzпапе, mozemy і powiппi

smy przystctpic do jego пaprawy. Nic піе ma w tym wzgl~dzie пie
mozliwego. Przeciwпie, sama sytuacja wymaga od obydwu пaszych 
пarod6w zmiaпy і uregulowaпia dotychczasowych stosuпk6w. 

Trzeba tylko wyzbyc si~ obu stroпom uprzedzen uczuciowych і kie
rowac si~ rozumпct celowoscict. Ukraincy muszct wyzbyc si~ wszel
kiego uczucia zemsty za mіпіопе krzywdy, Polacy zas muszct wyzbyc 
si~ swoich пiczym пieuzasadпioпych preteпsji terytorialпych. Trze
ba осепіс геаІпіе sytuacj~ і trzeba wszystkie mozliwe sHy zwr6cic 
przeciw wsp6lпemu wrogowi. Przeciez jest rzeczct mozliwct і ko-
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niecznct. zeby nasi zolnierze podziemi walczctcy przeciw temu same
mu wrogowi nie walczyli tez przeciw sobie, nie strzelali zamiast do 
naszego wsp6lnego wroga jedni do drugich; zeby nasi wi~zniowie 
cierpictcy takie same tortury і przesladowania w jednych wi~zie
niach і jednych obozach oraz zeslankach syberyjskich піе patrzyli 
wilkiem jeden па drugiego, zeby sobie pomagali we wsp6lпej ci~z
kiej doli і пiedoli [ ... ). 

Polacy powiпni cieszyc si~ z kazdego sukcesu Ukrainskiej Po
wstanczej Armii, gdyz jej walka odcictza ich і lezy tez w ich wlasпym 
interesie. Ukraincy zas і winпi dctzyc do tego, Ьу w Polsce wzrastaly 
z kazdym dпiem sily przeciwbolszewickie. jedпi і drudzy powiп
ni cieszyc si~ wspбlпie z kazdego przejawu uswiadomieпia і walki 
przeciwbolszewickiej w swiecie і powinпi mobilizowac wszystkie 
sily swiata do o'stateczпej rozprawy z najwi~kszym wrogiem wol
nosci ludzkiej - imperializmem moskiewsko-bolszewickim. Pol
ska wіппа zajctc w Antybolszewickim Bloku Narod6w (ABN) jedno 
z przodujctcych miejsc, oddaj'lc tej polityce wszystkie swoje sily. 
Kazdy Polak, jak і Polka, powinпi pami~tac, ze tylko па froпcie prze
ciw bolszewikom zadecyduje si~ los Polski. 

[ ... ) W sytuacji takiej dla Narodu Polskiego wsp6lpraca z Naro
dem Ukrainskim we wsp6lпej walce wyzwolenczej jest пajbardziej 
korzystп<І і kопіесzп'І. Nar6d Ukrainski got6w jest w kazdej chwili 
do szczerego porozumieпia і wsp6lpracy z Polakami, byleby tylko 
РоІасу zmieпili sw6j stosunek do jego zasadniczych d<1zen wolпo
sciowych. Nie chcemy walczyc przeciw Polskiemu Narodowi, lecz 
przeciwnie chcemy isc razem dzis do wyzwoleпia, а jutro ро wsp61-
nym zwyci~stwie budowac przyjazne stosuпki S<Іsiedzkie. jezeli 
jedпak postawa Polak6w піе zmieпi si~ і опі Ь~d<І dalej podпosic 
zbrojпe rami~ па пajswi~tsze prawa Narodu Ukrainskiego, wtedy 
jego odpowiedz b~dzie twarda і zdecydowaпa. 

Chcemy jedпak wierzyc, ze wkr6tce juz пastctpi zmiaпa w tym 
ustosuпkowaпiu si~ ogбlu Polak6w do Narodu Ukrainskiego і jego 
d<1zen. Najlepsz'l gwaraпcj'l tego jest пiestety taki argumeпt, jak oku
pacja bolszewicka, ktбra prawdopodobпie oduczy juz pr~dko пie
poprawпych szowiпistбw starych пawykбw і zmusi szukac пowych 
lepszych dr6g ratuпku. Skorzystalaby па tym przede wszystkim 
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sprawa polska pod kazdym wzgl~dem mi~dzy innymi tez dlatego. 
ze na drodze walki wyzwolenczej we wsp61nym przeciwbolszewic
kiem bloku narod6w znajdzie swoje daleko idctce uniezaleznienie 
і przestanie Ьус tylko przedmiotem targ6w mi~dzynarodowych, jak 
to jest przewaznie dzisiaj. Pot~zny Antybolszewicki Blok Narod6w, 
w skladzie kt6rego znajdct si~ Polska, Ukraina, Bialorus, Czechoslo
wacja, jugoslawia, Bulgaria, W~gry, Rumunia, Litwa, totwa, Estonia, 
Finlandia, narody Kaukazu і Azji - rozgromi bolszewickie wi~zienie 
lud6w і na jego ruinach utrwali triumfnowego ladu, w kt6rym b~dct 
wolne wszystkie narody і wszyscy ludzie. 

А w przededniu tego niech zyje і krzepnie swi~ta walka wszyst
kich narod6w przeciwko najezdzcom bolszewickim! 

AIPN BU 944/458, cz. ІІІ, Zenon Sawczenko, Stosunki polsko-ukrainskie, Ь.р. 



1~45 pazdziernik 31. 8.р. 

Sprawozdanie referenta politycznego nadrejonu 
•tewada" w Okr~gu ІІІ Kraju Zakerzonskiego 
Iwana Ro~aneczki "Wolodii• ze spotkania 
przedstawicieli UPA z przedstawiciela~i 
Delegatury Sil Zbrojnych оа Kraj kolo 
Choroszczynki 27 pazdziernika 1945 r. 

Sprawozdaпie ze spotkaпia z АК powiatu BiaJa Podlaska, 
ktбre odbyJo si~ dпіа 27 Х 1945 r. пiedaleko [Choroszczyпki] 

АЬу пawi<tzac koпtakt z miejscow<t siatk<t czy oddziaJami АК 
w tereпie, przez jedпego z ksi~zy polskich wysJalismy do АК list 
mпiej wi~cej пast~puj<tcej tresci ( odpis tego listu przepadJ razem 
z .. PJastuпem" і dlatego піе posiadam jego orygiпaJu; list zostaJ па
ріsапу w j~zyku polskim па maszyпie): 

Оо Рапа Komeпdaпta Armii Krajowej 
па tereп CheJm, WJodawa, BiaJa Podlaska 

Spiesz~ zawiadomic Рапа, ze па tereпie CheJm, WJodawa, BiaJa 
Podlaska rozpocz~Jy swoj<t dziaJalпosc oddziaJy zbrojпe Ukrain
skiej Powstanczej Armii (UPA). Nasze wyzsze dowбdztwo iпformuje 
о tym dowбdztwo Armii Krajowej, wi~c przypuszczam, ze Рап takze 
otrzymaJ odpowiedпie zleceпia. 

W celu wyjasпieпia Рапu пaszego stosuпku do tych tereпбw, 
а przede wszystkim w celu пawi<tzaпia пaszej eweпtualпej wspбJ
pracy, propoпuj~ Рапu пawi<tzac ze mп<t bezposredпi koпtakt. Рап 
b~dzie Jaskaw delegowac w tym celu swoich ludzi, z ktбrymi mбgJ
bym umбwic si~ па пasze spotkaпie. 
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Listem tym gwaraпtuj~ Panskim delegatom calkowite bezpie
czenstwo z пaszej stroпy. Oczekuj~ jak пajszybszej odpowiedzi 
і Рапа delegat6w1

• 

Miejsce postoju 
21.9.1945 r. 

Dow6dca 
oddzialu operacyjпego UPA 
(-) "Kryha" 2 

jeszcze gdy koledzy "Chmara" і "Plastuп" byli па wolпosci, do
kladпie omбwilismy wszystkie eweпtualпe kwestie пaszych пego
cjacji. Ustalilismy, ze па rozmowy pбjdzie паs trzech: [sоtеппі "Pla
stuп", "Czaus"] і "Wolodia". 

Odpowiedz pisemпa пadeszla dopiero 24.10.1945 r. Podczas roz
m6w wszystkie kwestie byly przedstawiaпe і rozwic:tzywaпe prawie 
dokladпie tak, jak przewidywalismy. jako ubezpieczeпie wzi~lismy 
dwa roje z oddzialu і miejscowc:t boj6wk~. Na um6wioпym miejscu 
w domu wsr6d laskбw spotkalismy si~ о godziпie 19:30. z jedпej 
stroпy bylo пasze ubezpieczeпie, а z drugiej ich. Kolo domu stala 
ochroпa mieszaпa: пasza oraz ich. Na rozmowy przybylo ich dwбch 
і prosili, zeby z пaszej stroпy tez bylo dw6ch пajstarszych. Od nas 
poszli: kolega "Wolodia" jako "Morozeпko", rozmawial ро ukrain
sku; kolega "Plastuп" jako "Kryha", rozmawial ро polsku. Z ich stro
пy byli "Dziryt"3 і "Pajc:tk". Obaj rozmawiali ро pofsku. 

1 Рог.: Na terenie gminy Piszczac, ZаЬІосіе і ТUczna powiatu ВіаІа Podla
ska stwierdzono od pewnego czasu obecnosc partyzantki ukrainskiej. Dow6dca 
.. Kryha" prosil pisemnie о kontakt z naszq organizacjq - spotkanie та nastq· 
ріс w koncu bieiqcego miesiqca. Zachowanie si~ partyzantki dosyc poprawne. 
partyzantka nazywa siebie ,.Ukrairiska Powstancza Armia'; AIPN BU 944/120. 
Raport wywiadowczy [WiN] za okres 20 ІХ - 20 Х 1945 г., 23 pazdziernika 
1945 r., k. 114. 

2 ,.Kryha" to pseudonim jarostawa BHego .,Ptastuna" w ramach wspбtpracy 
zWiN. 

3 jan Szatowski (Szatynski) .. Zagonczyk", .,Dziryt", ,.Kowal" ( 1907 -1988) -
komendant inspektoratu DSZ-WiN Biata Podlaska. 
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Tresc rozmowy 

Zacцl .. Dziryt'': Oni, Polacy, wiedzC} і uznajC}, ze my, Ukraincy, je
stesmy wielkim, mlodym і zdolnym narodem. UznajC} nasze prawa 
do niepodleglosci panstwowej oraz niezaleznosci politycznej і ca
lym sercem popierajC} nasц walk~ о wolnosc, szczeg6lnie przeciw 
Moskwie4 

• 

.. Kryha": Nikt па swiecie, jesli tylko kieruje si~ zasadami og61-
noludzkimi, nie odm6wi nam prawa do wolnosci narodowej. Му, 
Ukraincy, popieramy wolnosc wszystkich narod6w zniewolonych 
і nie zalujemy ni sH, ni ргасу, аЬу tC} walk~ zjednoczyc we wsp6lnym 
antybolszewickim froncie rewolucyjnym. Tak si~ zlozylo, ze wsp61-
nym wrogiem wielu narod6w zniewolonych w Europie і Azji jest im
perium rosyjskie. Dzis zar6wno nad Polakami, jak і nad Ukraincami 
wisi zmora bolszewizmu. О tym, со dzialo si~ w przeszlosci, wiedzC} 
Polacy і wiemy my. О tym teraz nie ma czasu і sensu rozmawiac. 
W kazdym razie w stosunki polsko-ukrainskie wtr.tcali si~ raz Niem
cy, raz Rosjanie і robili wszystko, zeby oslabic sily obu narod6w . 

.,PajC}k": Przede wszystkim wtr.tcali si~ Rosjanie. Nawet to, со 
dzialo si~ za Niemc6w, to byla ich robota, chociaz nieraz moze wy
konywano jC} niemieckimi r~koma. ldea wsp6lpracy і przyjaznego 

4 W tym czasie wywiad WiN tak ocenial sHy UPA, пр.: Wedlug scislych iпfor
тacji podaпych przez wyiszego oficera 28. pulku ІХ dywizji w геjопіе Przeтysla 
і Rozwadowa partyzaпtka ukrainska przybiera charakter powstaпia пarodo
wego. Ukraincy tworzq grupy przekraczajqce 10000 ludzi, uzbrojoпe w czol
gi, dziala і artyleri~ przeciwlotпiczq. Ukraiticy rozrzucajq u/otki skierowaпe 
do /udпosci polskiej z prosbq о przebaczeпie dawпych bl~d6w і wsp61udzial 
w walce z сzегwопут пajazdeт. Konczq si~ haslaтi о wsp6/пej Niepod/eglosci. 
Rosjaпie deportujq тasowo Ukrainc6w w glqb ZSRR, przewaine jednak dzieci 
і starc6w, poniewai wszyscy zdolпi do пoszenia Ьгопі biorq udzial w walkach 
partyzanckich. Oddzialy ukraiflskie przechodzq cz~sto па stron~ prawq Bugu 
і Sanu, а пawet za Zbrucz, skqd prawdopodobпie otrzyтujq sprz~t і aтunicj~. 
W rejoпie Przeтys/a walczq przeciwko піт З dywizje WP і 2 dywizje sowieckie. 
Straty sq bardzo wysokie (po/egl dowodca 28. dywizji sowieckiej). Utrzyтywane 
sq wszystkie odzпaczeпia bojowe. jerk6w піе bierze sit;. Wojska ukrainskie dzie
/q si~ па агті~ (zІарапо lqcznika UPA 2. агтіі ukrainskiej, ktory przyjechal do 
Lub!ina ее/ет zorientowania si~ w sile stacjoпowaпych tат oddzial6w). AIPN 
BU 944/120, Raport wywiadowczy, 15 grudnia 1945 г., k. 32. 
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wsp6lZycia, а wlasciwie wspбlпej walki z Moskwёl піе jest поwа. 
W tekstach Pilsudskiego zostala wylo:ioпa jasпo. Мо:іе zbyt male 
byly sily пaszych stroп, mo:ie іппе przyczyпy zlo:iyly si~ па to, :іе 
w 1920 r: піе zostaly опе zrealizowaпe. Pilsudski musial wycofac 
si~ spod Кijowa5 

••• 

"Kryha": Naturalпie, :іе musialo dojsc do porozumieпia, jak tei 
do rozm6w mi~dzy пaszymi przedstawicielami і przedstawiciela
mi АК. Dostalismy роІесепіе, :іеЬу па miejscu пawiёlzac koпtakty 
z АК і dojsc do porozumieпia, wspбlpracy we wszystkich kwestiach. 
zwiёlzaпych z tym tereпem. 

"Dziryt": Оп wie, :іе ju:i kilka razy przedstawiciele ukrainscy pro
wadzili пegocjacje z przedstawicielami АК. Dzialo si~ to glбwпie па 
poludпiu па jaroslawszczyiпie і Zamojszczyiпie. Ale rozmowy lo
kalпe jeszcze піе wsz~dzie si~ odbyly. Z ukrainskiej stroпy па przy
klad rozmowy prowadzili: "Wyr"6

, "Szejk"7
, "Hrab"8 oraz іппі (podal 

jeszcze jedeп pseudoпim і dwa polskie pseudoпimy, kt6rych sobie 
піе przypomiпamy). Osobiscie dokladпie orieпtuje si~ we wszyst
kich tych rozmowach. jego pseudo, jak і pseudo "Pajёlka", Sёl zпапе 
пaszym przedstawicielom. Wlasciwie піе ma jeszcze og6lпego po
rozumieпia, jeszcze піе prowadzili rozm6w przedstawiciele UGRW 
z ich dow6dztwem пaczelпym (Warszawёl)· Bardzo :ialuje, :іе do 
tego піе doszlo. Uwa:ia, :іе takie пegocjacje роwіппу si~ odbyc і to 
jak пajpr~dzej. Оп osobiscie jest kompeteпtпy w pasie а:і ро Karpaty 
w kwestii tereпu і staпowiska dow6dcy dywizji. W sprawach оgбІ
пусh і szerszych jest оп got6w zawsze podac koпtakt do odpowied
пich ludzi, skoпtaktowac czloпka-przedstawiciela UGRW z dow6dz
twem пaczelпym АК. Pierwsze takie eweпtualпe spotkaпie z nim 

5 W 1920 г. marszatek Rzeczpospolitej Polskiej )6zef PHsudski па czele woj
ska po\skiego wsp6\пie z агmіСІ Ukrainskiej Republiki Ludowej zdobyl Кij6w. 
Pod парогеm wojsk bolszewickich zostat паs~рпіе zmuszoпy do odwrotu. 

ь W огуgіпаІе Ьt~dпіе: .. .iyr". Chodzi о Mikotaja Wyппyczuka .. Wyra", bt;
dCІcego refereпtem orgaпizacyjпym Okr~gu 1\, wsp6torgaпizatora і uczestnika 
rozm6w z 21 maja 1945 г. па Zarach kolo Rudy R6taпieckiej. 

7 W огуgіпаІе bt~dпie: ,.Staryk". Chodzi о )erzego t.opatynskiego ,.Szejka-. 
8 Chodzi о Wtodzimierza Batali~. pracowпika SB OUN пadrejoпu ~Liman". 

uzywajCІcego w czasie rozm6w z WiN pseudoпim6w .. НгаЬ" і .. Zacharczuk". 
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- "Dzirytem" lub za jego posredпictwem z іппуmі ludzmi mogloby 
si~ odbyc juz 25-28 listopada. Prosi о przekazaпie tego staпowiska 
do wiadomosci dla пaszej gбгу. 

"Kryha": Му oczywiscie mozemy przekazac te tresci пaszej gбrze 
і to zrobimy, jedпak піе posiadamy kompeteпcji, аЬу uczyпic wi~cej 
w tym zakresie. Nie mozemy tym bardziej uzgadпiac dat czy cze
gos w tym rodzaju. То spotkaпie jest przeciez pierwszym па tym 
tегепіе і mamy пadziej~. ze оЬеспіе omбwimy пasz<t wspбlprac~. 
Z рапаmі b~dziemy mieli potrzeb~ spotkaпia tylko w wyj<ttkowych 
przypadkach. А dzis mamy пadziej~ па пawi<tzaпie bezposredпich 
koпtaktбw па dole, gdzie praktyczпie b~d<t rozwi<tzywaпe wszyst
kie sprawy tereпowe. 

"Dziryt": Do~6dztwo піе zostalo poiпformowaпe о tym, ze jed
пostki UPA przyjd<t па tеп tегеп (jak pisalismy do пісh w liscie). Dla
tego піе otrzymali odpowiedпich iпstrukcji. Wiedz<t jedпak, ze takie 
jedпostki przybyly. 

"Bohuп'19 : Moze паsі przedstawiciele піе powiedzieli dokladпie, 
dok<td udaj<t si~ jedпostki UPA, ale о rajdach jedпostek UPA па tеге
пу polskie па реwпо si~ mбwHo. Оп па реwпо wie, ze па poludпiu 
oddzialy АК przemieszczaly si~ ро tereпach ukrainskich, а oddzialy 
UPA ро polskich. 

"Kryha": lch pisemпa odpowiedz па пasz list, ktбr<t otrzymalismy, 
byla bez podpisu. W kazdym razie staпowi dla паs dokumeпt. Dla
tego prosimy о podpisaпie jej w zast~pstwie za tego, kto j<t wysylal. 

"Paj<tk": (Podpisal. Odpowiedzial zartem). Wlasciwie mбwi<tc 
prawd~. ро jak<t choler~ [ was] tu przyslaпo. АК chce spokoju w tеге
піе і wszystkie swoje odzialy zakoпspirowali (zameliпowali), а my 
tym czasem b~dziemy гоЬіІі ruch. 

"Dziryt": jeszcze піе пadszedl czas па wуsЩріепіе [zbrojпe). 
Zагбwпо polskich, jak і пaszych sH jest za malo, zeby osi<tgПCIC cel. 
Zbyt wielka sHa stoi przeciwko паm. Musimy, dzialaj<tC па miejscu, 
troch~ ogl<tdac si~ па Zach6d. А Zachбd па реwпо wysЩpi, jak піе 
do dwбch, піе do pi~ciu, to do osmiu miesi~cy па реwпо si~ wszyst-

q .. Bohun" - prawdopodobnie pseudonim Wasyla КгаІа .. Czausa", dow6dcy 
kompanii UPA .. Halajda" -2, па czas rozm6w z pгzedstawicielami WiN. 
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ko odb~dzie. Jest im wiadome, а moze wiemy to і my, ze оЬеспіе 
bolszewicy піеustаппіе przerzucajct па zachбd bron ci~zkCJ. Wsz~
dzie w strefach okupowaпych wzmacпiajct swoje gагпіzопу. Radio 
Lопdуп podalo, ze і w Polsce majct si~ zwi~kszyc zalogi sowieckie. 
chociaz cala czerwoпa prasa polska przed kilkoma dпiami zdecydo
waпie temu zaprzeczyla. 

І z koпfereпcji miпistrбw spraw zagraпiczпych піс піе wyszlo. 
Ostatпio Sowieci poпowili swoje zctdaпia со do Dardaпeli, Ьо bez 
пісh, jak і bez Polski, піе mogct si~ obejsc. АІіапсі tak poprowadц 
polityk~, ze Sowieci sami wypowiedzct im wojп~. Polakom teraz 
пajbardziej zalezy па przygotowaпiu kadr і to wlasпie robict. Nam 
takZe radzct oszcz~dzac swoje sHy, піе гоЬіс w tегепіе szumu і піе 

scictgac ohlaw. Radzct паm takze zakoпspirowac пasze oddzialy, tym 
bardziej, ze пadchodzi zima. W tегепіе prowadzic gl~bokct prac~ 
koпspiracyjпCJ, пaprawd~ podziemпct, przygotowywac gruпt wsrбd 
ludпosci miejscowej. 

"Kryha": Przyszlismy tutaj do tych Ukraincбw, ktбrzy tu mieszka
jCJ і ktбrzy jeszcze tu pozostali, zeby ich zorgaпizowac і przylctczyc 
do froпtu aпtybolszewickiego. Historia і polozeпie geograficzпe tej 
ziemi zlozylo si~ па to, ze wi~kszosc ludпosci ukrainskiej па tych 
tereпach sposrбd wszystkich mozliwych orieпtacji wybrala orieп
tacj~ па Moskw~. W wyпiku tego dzisiaj w wielu .czysto ukrainskich 
wsiach SCJ uzbrojeпi peperowcy. "Resort" we Wlodawie sklada si~ 
prawie wylctczпie z Ukraincбw, піе brakuje ich і w Bialej Podlaskiej, 
w Parczewie, w Chelmie і w samym Lubliпie. Taka sama sytuacja jest 
tez z МО. Dzisiaj піе mogct ich zorgaпizowac Polacy. Му jedпak czu
jemy si~ па sHach і mamy swi~ty obowictzek zabrac si~ za t~ spraw~. 
Ьо gdybysmy tego піе zrobili, zorgaпizowaliby ich bolszewicy і rzu
ciliby па tych tereпach przeciwko Polakom. То byloby jeszcze jed
пym пieprzyjemпym cierпiem mi~dzy oboma пaszymi пarodami. 

Przed Ukraincami па tych tereпach, jak па wszystkich tereпach, 
пalezctcych оЬеспіе do Polski, wcictz aktualпa jest sprawa przymu
sowego wysiedleпia do ZSRR. Gdyby przesiedleпia гоЬН prawowity 
rzctd ukrainski, wszystko byloby w porzctdku, jedпak dokoпujct tego 
staliпowscy Ьапdусі, Ьо majct swoje cele polityczпe. Ukraincy wy
jezdzajCJcy stctd SCJ praktyczпie skazaпi па fizyczпe wyпiszczeпie. 
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Rzctd bolszewicki піе daje im zadпego zabezpieczeпia. Przeciwпie, 
ро drodze odbiera im si~ tеп majcttek, ktбry sЩd wiozct. Nierzad
ko ewakuowaпych піе osiedlajct па Ukraiпie, а wiozct bezposredпio 
w glctb ZSRR па roboty przymusowe. Nawet tych, ktбrzy juz si~ osie
dlili, za ich aпtysowieckct "buГZuazyjпct propagaпd~" przesiedlaict az 
па Sybir. О losie tych przesiedlencбw opowiadajctliczпi uciekiпierzy, 
ktбrzy pojedyпczo, bezdrozami dostali si~ z powrotem do swych 
wsi. jakis miesictc temu sprawa przesiedleпia ЬуІа bardziej aktu
alпa. Dzisiaj піесо przycichla, пawet zostala zароmпіапа, ale rzctd 
moze sobie о піеj przypomпiec. Dlatego takze пaszym zadaпiem па 
tych tereпach jest пiedopuszczeпie do wysiedleпia Ukraincбw і пa
wet zbrojпe, jesli b~dzie to kопіесzпе, przeciwstawieпie si~ przy
musowemu przesiedleпiu. 

"Dziryt": Oпi'wiedzct со піесо о losie przesiedlencбw, wiedzct tak
ze, ze zdarzajct si~ przypadki ucieczki ewakuowaпych. Wiedzct опі 
і dobrze to wie оЬеспу czerwoпy rzctd. ze ludпosc absolutпie піе 
chce wyjezdzac. Mimo to rzctd zпowu przygotowuje si~ do tej akcji. 
Ро gmiпach tworzctlisty Ukraincбw wedlug keпkart. Niedlugo spra
wa wyjazdu zrobi si~ glosпa па calym tereпie і staпie si~ aktualпa 

w пajwyzszym stopпiu. Dlatego оп radzi паm do tego przygotowy
wac ludпosc jak пajiпteпsywпiej, orgaпizowac lokalпe samoobroпy 
аІЬо gdzie jest to mozliwe, przygotowac ludпosc propagaпdowo, 
zeby wszyscy jak jedeп w sluszпej chwili oswiadczyli, ze піе chcct 
jechac і піе pojadct. 

"Kryha": Sprawami wyjazdu iпteresujemy si~ szczegбlпie і robi
my wszystko, со uwazamy za sluszпe. Мату пadziej~. ze do wyjazdu 
піе dojdzie. Nasza propagaпda w tym kieruпku піеustаппіе pracuje, 
uciekiпierzy z ZSRR tez gwaraпtujct паm propagaпd~. Ludпosc wie 
rбwпiez, ze odzialy UPA staпowict realпct sH~. ktбra b~dzie jej Ьrопіс 
przed eweпtualпym terrorem. 

"Dziryt": ZapytaJ, jakie jest пasze staпowisko w stosuпku do Po
lakбw, w szczegбlпosci па tych tereпach. 

"Kryha": Nasze kierowпictwo uwaza і о tym піе raz ріsапо w пa
szej prasie і пajrбzпiejszych iпstrukcjach, ze w dzisiejszych czasach 
nie ma dla nas najmniejszego sensu miec wrogie stosunki, а tym 
bardziej walczyc z Polakami. Ро ich stronie bolszewicy juz kilka razy 
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starali si~ prowokowac takct walk~. Z tego oczywiscie опі mieliby 
пajwi~kszct korzysc. Zacieraliby г~се z zadowoleпia, gdyby im si~ to 
udalo. Zaostrzoпe stosuпki, kt6re mialy miejsce wczesпiej і jeszcze 
do dzis istпiejct па пiekt6rych tereпach, trzeba starac si~ па kazdym 
kroku пawet w пajmпiejszych sprawach wyciszac. Z пajmпiejszych 
spraw, uzgodпioпych we wzajemпych porozumieпiu, poszaпowaпiu 
і szczerosci, moze wyrosпctc wielka sprawa zyczliwosci і przyjazпi 

dw6ch пarod6w. Zadпe pertraktacje піе osictgпct tego, czego піе zro
zumiejct пajszersze masy. 

"Pajctk": Опі, Polacy, oczekujct od паs czyпu. Czyпem powiппismy 
pokazac пaszct przyjazn do Polak6w і паsц zdolпosc do wsp6l2:ycia 
z піmі. Nie slowa, а czyny b~dct decydowac о tym, jak dalej b~dct si~ 
rozwijac stosuпki polsko-ukrainskie. Zebysmy ich піе zwiedli пaszy
mi obiecaпkami о wsp6lpracy, аЬу w decydujctcym momeпcie піе 
zostawili samych, jak to па przyklad stalo si~ w 1830 і 1861 г. Wtedy 
Polacy wystctpili і daremпie si~ wykrwawiali, а паsі dekabrysci піе 
zrobili prawie піс. Во w koncu moze zпowu stac si~ tak, ze Polacy 
si~ odlctczct і zdob~dct wolпosc, а my dalej pozostaпiemy w пiewoli. 

"Dziryt": Na tym tегепіе, jak zresztct wsz~dzie, опі chcct, zeby ЬуІ 
jak пajwi~kszy spok6j. Dlatego піе powiппismy zaczepiac bolsze
wik6w, піе powiппismy wysadzac pocictg6w і most6w, піе пiszczyc 
lctczпosci. Takie akcje scictgalyby па tегеп bolszewickie represje. Nie 
пalezy r6wпiez zaczepiac milicji czy resortu. Опl p6ki со siedzct ci
cho. 

"Kryha": Му dzisiaj пiczego піе atakujemy, tylko si~ Ьгопіmу. 
А wi~c піе myslimy zrywac lctczпosci sowieckiej, ale oddzialy NКWD, 
resortu, milicji, kt6re b~dct robic па паs oЬlawy, zasadzki, czy w іппу 
spos6b szkodzic w tегепіе, b~dziemy Ьіс. 

"Dziryt": Опі chcct, zeby wszystkie пasze wystctpieпia zbrojпe 
mialy charakter оЬгопу czy samoobroпy. А wszystkie іппе sHy po
wiппismy skierowac па urobieпie tereпu, zebysmy zimct, w ci~zkim 
czasie oblaw, mieli gdzie si~ ukryc. Uwaza, ze Ukraincy паs raczej 
zdradzct і wydadzct bolszewikom. W polskich wsiach mozemy Ьус 
bardziej реwпі і spokojпi, пawet w пajtrudпiejszych chwilach. Pola
cy паs pr~dzej przechowajct, піz Ukraincy. Trzeba tylko, аЬу Polacy 
па przykladzie пaszych dzialan upewпili si~, ze ukrainscy powstan-
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су sct ich sprzymierzencami. Dlatego піе powiппismy zabierac od 
Polakбw kопі, swin czy wi~kszej ilosci zywпosci па wlasпct r~k~, 
а powiппismy korzystac z siatki АК. 

"Bohuп": Mamy swoje doswiadczeпie і swoje metody walki par
tyzaпckiej z bolszewikami і bezwaruпkowo па tych tereпach b~
dziemy je stosowac. Ci~zar пaszego pobytu tutaj b~dziemy starac 
si~ klasc па ludпosc ukrainskct. Jedпak gdy przyjdzie паm kwatero
wac w polskich wsiach, to chyba ludпosc polska b~dzie rozumiec, ze 
b~dziemy musieli si~ wyzywic. 

"Pajctk": Ostateczпie obiady czy kolacje to пajmпiejszy klopot. 
О wiele wazпiejsze jest to, zeby przez brak porozumieпia пasze od
dzialy przy spotkaпiu z oddzialami АК піе otwieraly оgпіа, а to moze 
si~ zdarzyc, jesli w wyпiku oblaw przejdziemy па czysto polskie te
reпy, hеп za LuDliп czy za t~czпct, gdzie w ogбle піе spodziewajct si~ 
паs widziec. Albo gdy b~dziemy wchodzic do wsi, gdzie kwateruje 
oddzial АК, moze dojsc do пieprzyjemпego wypadku. 

"Kryha": Jak wedlug піеgо praktyczпie moglibysmy rozwictzac te 
trudпosci. 

"Pajctk": Gdyby пasze oddzialy пosily stale uпiformy albo jakies 
zпaki rozpozпawcze, АК mogloby паs latwo rozpozпac. І wtedy wy
slaпy przez паs do wsi patrollatwo Ьу si~ porozumial czy to z пa
szym oddzialem, czy z ludzmi z siatki. 

"Kryha": Та metoda w tym przypadku calkowicie si~ піе пada
je. Pr~dzej od паs wykorzystaliby to bolszewicy, puszczajctc w te
reп pod szyldem АК swoje oddzialy prowokacyjпe. Опі wykrywa
liby ludzi і koпtakty АК. Кіеdу bolszewicy zechcct паs likwidowac 
і powysylajct па паs swoje jedпostki, па реwпо uzyjct tego sposobu. 
W оgб\е bolszewicy stosowali і stosujct wi~cej prowokacji, podst~pu, 
zaskoczeпia, піz sily. Рапоwіе роwіппі ostrzegac swoich podwlad
пych przed takimi mozliwosciami. Tylko osobista zпajomosc moze 
w takich przypadkach пajlepiej si~ przysluzyc. Dotychczas паm пie
raz przydarzala si~ okazja skoпtaktowaпia si~ z komeпdaпtami pla
cбwek czy rejoпowymi, ale піе korzystalismy z tego. 

"Pajctk": А wi~c рбkі jest spokбj, trzeba пawictzac w tereпie jak 
пajwi~cej koпtaktбw mi~dzy poszczegбlпymi пaszymi і ich ludzmi. 
Опі bardzo szybko si~ zmieпiaict і takie osobiste zпajomosci і takich 
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ludzi mozпa b~dzie wykorzystac w пajtrudпiejszym czasie. Zdrady 
ze stroпy Polakбw mozemy si~ піе Ьас, піесh tylko піе zdradzaj~ 
Ukraincy. jesli tylko jakis пasz oddziai b~dzie miai zamiar isc па 
поwу tereп, trzeba b~dzie przedtem powiadomic ich rejoпowego, 
zeby АК wiedziaia mпiej wi~cej, kogo moze spotkac w tereпie. 

"Kryha": То mozemy і b~dziemy robic. Trzeba, zeby АК przygoto
waia propagaпdowo оgбі polskiej ludпosci, zeby kiedy wejdziemy 
do polskiej wsi, Polacy піе robili wielkich oczu і zebysmy піе byli 
traktowaпi jako UPA z пieufпoscict. 

"Dziryt": Umieszczct w swoich wydaпiach kilka artykuiбw о паs. 
о stosuпkach polsko-ukrainskich і о perspektywach rozwoju tych 
stosuпkбw. Chociaz trzeba Ьус ostrozпym, zeby z tego wr6g пiczego 
піе dowiedziai si~ о пaszych zamierzeпiach. 

"Kryha": Chyba пajwazпiejszym puпktem пaszej wspбipracy jest 
sprawa wywiadu. Wzajemпe iпformowaпie si~ о wrogich ruchach 
w tereпie, о jego przewidywaпych zamiarach w zпaczпym stopпiu 
uzupclпi zwiad obu stroп, а tym samym zпасzпіе uiatwi przebywa
пie па tym tereпie. 

"Dziryt": Rejoпowi АК otrzymajCJ роІесепіе iпformowaпia паs 
poprzez ustaloпe puпkty ictczпosci о spodziewaпych obiawach, пa
skokach, czy w og6le пiebezpieczenstwie w tereпie. То samo mamy 
robic my. 

"Pajctk": W sprawie wywiadu ich і пasze kiero'wпictwo роwіппо 
przeprowadzic specjalпe rozmowy. АК musi wiedziec, со dzieje si~ 
w Rosji, па Wielkiej Ukraiпie, пiedaleko za Bugiem czy w Galicji. 
W tym celu b~dct musieli wysiac wkrбtce zwiad za Bug і majCJ пa
dziej~. ze wykorzystajCJ w tym zakresie пasze koпtakty. "jak wspбt
praca, to wsp6ipraca". Bierzemy si~ do rzeczy піе па zarty. Nie па 
zarty poпieslismy tyle strat, ale jestesmy па піе gotowi. 

"Kryha": Му tez піе dla zabawy przelalismy tyle krwi, а і dzisiaj i<t 
jeszcze przelewamy. 

"Pajctk" (zartem): Zresztct wywiad to jest pies. Czy паm b~dzie si~ 
to podobac czy піе, ich zwiadowcy b~dct isc па пasze tereпy і robic 
to, со trzeba. Prosi о przyj~cie listy rubryk і pytan со do iпformacji 
о ZSRR і przesiaпie jej do пaszej [g6ry). Prosi, zeby пasza gбra od
powiedziaia па ПіСJ, zresztct wediug swojego upodobaпia. Niektбre 
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руtапіа mogCІ si~ паm si~ піе podobac, wtedy піесh zostaпCІ bez od
powiedzi. jezeli te iпformacje b~dzie miala АК, b~dzie miec je Lоп
dуп і Nowy jork. А па пісh tez musimy si~ oglC~dac. 

"Kryha": lch list~ mozemy oczywiscie wziCІC і przeslemy jСІ do пa
szej gory. jedпak tylko tyle. jaki z піеj пasza g6ra zrobi uzytek, піе 
wiemy. Eweпtualпa odpowiedz moze przyjsc піеkопіесzпіе па usta
loпy koпtakt. 

"Dziryt": Spraw~ bezpieczenstwa w tегепіе mozemy rozwi<Іzac 
w taki spos6b, ze wszystkie sprawy Polakow Ь~d<І rozwi<~zywac 
sami, а Ukrainc6w Ь~d<І przekazywac паm і odwrotпie. То, oczywi
scie, со do tego tereпu. Во Ukrainc6w mieszkajC~cych w Warszawie 
czy Krakowie, b~dC~cych szpiegami NKWD, sami Ь~d<І rozstrzeliwac. 

"Paj<~k": ZresztCІ takie przypadki z Ukraincami w Warszawie to 
rzadkosc. Tam о wiele cz~sciej rozstrzeliwujCІ swoich sukiпsyпow. 

"Bohuп": W sprawie Ukrainc6w w gl~bi Polski jeszcze піе je
stesmy kompeteпtпi і піе b~dziemy о пісh rozmawiac. Tylko со do 
Ukrainc6w і Polak6w zamieszkajC~cych te tегепу um6wimy si~ wla
sпie tak, jak propoпuje рап "Dziryt", zreszЩ calkiem ideпtyczпie ta 
sprawa rozwi<Іzaпa jest па іппусh tereпach, gdzie wsp6lpraca mi~
dzy паmі і АК jest wczesпiejsza. 

"Kryha": Na іппусh tereпach, gdzie koпtakt praktyczпy mi~dzy 
паmі і АК juz jest паwіСІzапу, miejscowe kierowпictwa prowadzCІ 
wymiaп~ literatury, kt6r<1 otrzymuj<І z g6ry albo kt6ГСІ wydajCІ u sie
bie. Dlatego dobrze Ьу bylo, zeby і tutaj mialo to miejsce. То ulatwi 
паm роzпапіе si~ пawzajem і b~dzie iпformowac о podstawowych 
kieruпkach zycia podziemпego obu stroп. 

"Dziryt": В~d<І паm przysylac ро 50 egz. wydan. 
"Kryha": Chcemy ich jedпak uprzedzic, ze wskutek bardzo du

zej odleglosci od пaszego ceпtrum (zпajdujemy si~ bowiem w пaj
dalszym kliпie пaszych ziem), піе b~dziemy w staпie dac im wiele. 
Zreszщ і to, со dojdzie do паs, przyb~dzie z duzym ор6zпіепіеm. 
Nasz koпtakt z g6ГСІ uпiemozliwia p6ki со przeпoszeпie wi~kszej 
ilosci poczty, аІе mimo wszystko, kilka egzemplarzy "ldei і czyпu" 

czy О Panstwo Ukrainskie, zawsze si~ zпajdzie. 
"Dziryt": Prosi о przyslaпie takZe zaleglych пumerow. Teraz ро 

пaszej og6lпej rozmowie porozmawiajCІ sobie rejoпowi. WyjasпiCІ 
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mi~dzy sobct пiekt6re sprawy, zwictzaпe z tym tereпem, ustalct so
bie pierwsze puпkty koпtaktu, па kt6re przyjdzie takZe ich literatu
ra. Przez tеп puпkt mozпa b~dzie r6wпiez skoпtaktowac si~ z nim 
("Dzirytem") і otrzymal: koпtakt do іппусh rejoп6w і kom6rek АК. 

"Morozeпko"10 : Рапа "Pajctka" па реwпо iпteresuje wszystko 
z puпktu widzeпia wywiadu. Ро tym widac, ze w піm pracuje. Trze
ba rozr6zпiac NКWD11 і NKGB 12• Dzisiaj polityczпe sprawy szpie
gostw prowadzi wylctczпie NKGB utworzoпe w 1941 r., sklada si~ 
wylctczпie z oficer6w. Natomiast NКWD prowadzi mпiejsze sprawy 
polityczпe, ochraпia graпice ZSRR, do czego posiada specjalпe woj
ska. Wykoпuje takZe r6zпe skoki о charakterze ekoпomiczпym, zle
coпe przez rzctd. 

Na tym rozmow~ о godz. 23.10. zakonczoпo. Kolega "Wolodia" 
w zast~pstwie om6wil koпtakt z rejoпowym АК. 

Podczas rozmowy рап "Dziryt" zapropoпowal паm uslugi ich 
"kom6rki legalizacyjпej". Mogct za kazdy razem wyrobic potrzebпe 
dokumeпty па wszystkie miasta Polski. Trzeba tylko podac wi~k
szct ilosc polskich keпkart dla ludпosci ukrainskiej, kt6ra ma dzis 
keпkarty ukrainskie і grozi jej wyjazd. Podzi~kowalismy za ich go
towosc pom6c паm w tеп spos6b і obiecalismy skorzystal: z tych 
uslug, jezeli b~dzie to potrzebпe13 • 

Post6j, 31.Х.1945 r. 

Tlumaczenie z jt;zyka ukrainskiego. 
Archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery, Toronto. 

Chwala Ukraiпie 
Sporzctdzil: "Wolodia" 

10 
.. Morozenko" - pseudonim referenta politycznego nadrejonu .. Lewada· 

lwana Romanczeki "Wolodii" w czasie rozm6w z przedstawicielami DSZ. 
11 NКWD - Narodnyj Kommissariat Wnutriennych Dicl (ros.): centralny 

organ poгцdku wewnc:trznego w ZSRR w latach 1934-1946. 
12 NKGB- Narodnyj Kommissariat Gosudarstwiennych Dicl (ros.): specjalny 

centralny organ poгцdku wewnc:trznego w ZSRR utworzony З lutego 1941 г. 
13 W ic:zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: Litopys UPA. 

t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j .. Danyliw": Cholmszczyna і Pidlaszszia (Do
kumenty і materialy), red. P.J. Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 777-784. 
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РоІа na p6lnocny wsch6d od wsi Lubliniec Nowy, 21 maja 1945 r. Spotkanie przedstawicieli UGRW і DSZ. Pierwszy od lewej 
Jerzy topatynski ,.Szejk" (w publikacjach jego postac na tej і innych fotografiach z tego spotkania bl~dnie utozsamiana jest 
z Sergiuszem Martyniukiem ,.Hrabem") 



1945 [grudzien], а.р. 

Protok6l referenta propagandy Okr~gu ІІІ 
Teodora Harasyziaka •Dunajskiego• ze spotkania 
przedstawicieli UPA z przedstawicielazi WiN 
6 grudnia 1945 r. 

Protokбl1 ze spotkania z przedstawicielami АК 
w dniu 6 ХІІ1945 r. о godzinie 12.ЗО. w nocy 

Spotkanie ci<tgn~o si~ do З godzin. Przedstawiciele ЬуІі z powia
tu T[omaszбw Lubelski]2 . .,Х"3 - wysoki, blondyn, rozmowny, inteli
gentny, lat okolo ЗО (prawdopodobnie nauczyciel). Spotkanie mialo 
si~ odbyc 5 ХІІ1945 r. о godz. 19. w U[hnowie] 4

• Gdy tam przybylem, 
zastalem l<tcznika, ktбry zaprowadzH mnie do U[hnowa]. W U[hno
wie] dowiedzialem si~, ze nikogo nie ma, wi~c z koleg<t .,Kosarem"5 

pojechalismy do O[lyki], gdzie dowiedzielismy si~. ze bylo dwбch 
przedstawicieli, ktбrzy poszli do U[hnowa]. tcJcznik z O[lyki] zabral 
nasze konie і pojechal do U [hnowa] і о godz. 12.20 dnia 6.12.1945 г. 

1 Eugeniusz Sztendera, autor przypis6w do tego dokumentu w tomie 39. 
,.Litopysu UPA'', uwa:ial, :іе protokбl nale:iy do okr~;gowego referenta Teodora 
Harasymiaka ,.Dunajskiego". 

2 W maszynopisie nazwa tej і innych miejscowosci zamazana. Eugeniusz 
Sztendera rozszyfrowal ,. Т" jako Tomasz6w Lubelski, ,.R" jako Rzeczyc~;, ,.0" 
jako folwark Olyka lub Шуkа kolo Uhnowa, gdzie znajdowal si~; folwark о zbli
:ionej nazwie Ulik6w (ukr. Шykiw). 

3 Literami ,,Х" і ,.Z" autor protokolu ораtпуІ polskich przedstawicieli. 
4 Wedrug Eugeniusza Sztendery spotkanie odbylo si~; w Uhnowie lub na 

folwarku kolo Uhnowa. 
5 .. Kosar''- szef stanicy аІЬо kuszcza w Ulh6wku. 
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przybyli паsі przedstawiciele. Uslyszawszy, ze jedzie furmaпka, 
wszyscy оЬеспі opuscili mieszkaпie. Weszlo dwбch m~zczyzп. 
Pierwszy byl ,,х'', podal mi r~k~ і wypowiedzial jakies пazwisko. То 
samo zrobH "Z". "Х" byl w czarпym plaszczu, ktбrego піе zdejmowal. 
Prawdopodobпie mial pod піm bron. "Z" byl w kurtce, kt6r<t zdj<tl. 
UЬгапі byli dobrze, dobrze si~ prezeпtowali. PoprosHem о dwie go
dziпy. Ро powrocie do pokoju zauwazylem, ze S<t bardzo podeпer
wowaпi. Chcialem od razu przyst<tpic do rozm6w, ale "Х" poprosH, 
zeby mogli troch~ odpocz<tc. Spieszylem si~, dlatego ze szef bezpie
czenstwa z Tomaszowa, obywatel Drabinski, zapowiedzial przyjazd 
na te tereпy. 

Spytalem, czy rozumiej<t j~zyk ukrainski. Odpowiedzieli, ze піе 
wszystko. Zgod~Hem si~ wyjasпic im пiezrozumiale slowa ро pol
sku, ale potem zobaczylem, ze ро ukrainsku mбwi<t calkiem dobrze, 
zwlaszcza "Z". Napierw zapropoпowalem im, zebysmy rozmawiali 
па dowolne tematy і spytalem, jak przedstawia si~ sytuacja poli
tyczпa па swiecie. 

,,х'': Anglicy і Amerykaпie przygotowuj<t si~ do wojпy z Sowieta
mi, ale jak zawsze robi<t to w wielkiej tajemпicy і jak zwykle пieocze
kiwaпie wyjaWi<t to SWiatu wtedy, gdy b~dzie trzeba. 

Ja: А jak przedstawia si~ sytuacja w Europie? 
,,х'': Na W~grzech odbyly si~ wybory, w ktбrych wygrali dгоЬпі 

гоІпісу, а komuпisci poпiesli kl~sk~. mimo [рорагсіа] ze stroпy bol
szewikбw. We Francji komuпisci піе wygrali, poпiewaz przeciwko 
nim solidarпie wyst<tpili socjalisci і katolicy. De Gaulle6 znowu ob
i<tl wladz~. Jego polityka w stosunku do Polski jest rozbiezпa. De 
Gaulle uzпal za polski ГZ<td Polski Komitet Wyzwolenia Narodowe
go, wyslal do Polski swojego przedstawiciela, а jedпoczesпie uzпa
je polski rz<td w Londyпie. Potem ,,х'' opowiedzial, ze w Ігапіе ma 
miejsce rewolucja і rewolucjoпisci id<t па Теhегап, ze to jest robota 
bolszewikбw, а w Azerbejdzaпie odbylo si~ glosowaпie. Mieszkancy 
Azerbejdzaпu wyrazili wol~ wyst<tpienia ze Zwi<tzku Radzieckiego, 
ale Moskwa si~ па to піе zgodzHa. Aпglia і Ameryka wyslaly noty 

• Charles de Gaulle (1890-1970) - polityk francuski, w latach 1944-1946 
stat na czele rzctdu Republiki Francuskiej. 
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do rzc:tdu moskiewskiego, zeby Moskwa uzпala wol~ mieszkanc6w 
Azerbejdzaпu. Natomiast Ormiaпie, ktбrzy S<t pod Turcjc:t. oglosili, ze 
wolc:t tureckc:t пiewol~. піz rosyjsk<t wolпosc. 

ja: jaka jest sytuacja polityczпa пarod6w zпiewoloпych przez 
bolszewikбw? 

.,Х": О tym zbyt wiele піе wiem, przedstawHem tylko wybory do 
parlameпtu па W~grzech. 

ja: А czy slyszeliscie о Zwic:tzku Narodбw Ujarzmioпych 7? 
.,Х": Nie. 
ja: Czy polskie grupy rewolucyjпe wstc:tpily do Zwic:tzku Narod6w 

Ujarzmioпych lub czy chociaz si~ z піmі solidaryzuj<t? 
.,Х": Nie mog~ піс о tym powiedziec, Ьо піе wiem. Zapytam swo

ich zwierzchпikбw. 
ja: jak przedstawia si~ polityczпa sytuacja w Polsce? 
,,х'': W Polsce przy wladzy S<t popleczпicy Moskwy. Bierut'l to Zyd, 

kt6ry przedtem пazywal si~ Bienkowski, w 1927 r. zostal wyslaпy 
do ZSRR za dzialalпosc komuпistyczпc:t. WrбcH pod іппуm пazwi
skiem, пadal pracowal przeciwko Polsce. Os6bka-Morawski9 tez 
jest z Zyd6w. Na пizszych szczeblach admiпistracyjпych takZe S<t Zy
dzi, Ukraincy, Rosjaпie. Ukraincy - przewazпie па Chelmszczyiпie 

(w resorcie bezpieczenstwa). Swego czasu Polacy byli tym bardzo 
ргzуgп~Ьіепі, ale teraz im przeszlo. Теп staп ttwa пadal, lecz jest juz 
mпiej grozпy. Zwoleппicy Moskwy ро пaszej stronie Wisly przewa
zajc:t w urz~dach, Ьо па to zlozyly si~ te okoliczпosci, ze froпt drugo 
stal паd Wislc:t і bolszewicy mieli czas, аЬу zajc:tl: si~ tymi polskimi 
ziemiami. W urz~dach jest wi~ksza cz~sc Zydбw і Ukrainc6w oraz 

7 Prawdopodobnie chodzi о Antybolszewicki Blok Narod6w utworzony 
z inicjatywy OUN niepodleglosciowc6w-panstwowc6w w 1943 r .. luzne zrze
szenie organizacji і ugrupowafl politycznycb Azji і Europy przeciwstawiajq
cych sit; w imieniu swych narod6w dominacji politycznej Zwiqzku Radzieckie
go. Ро wojnie )aroslaw Stecko wznowH jego dzialalnosc w Monachium. 

8 Boleslaw Bierut (1892-1956) - polski polityk, komunista. W latach 
1944-194 7 przewodniczqcy Krajowej Rady Narodowej. 

" Edward Os6bka-Morawski (1909-1997)- polityk polski, komunista. Sta~ 
na czele powolanego w 1945 г. Тymczasowego Rz<tdu )ednosci Narodowej 
(TR)N). 
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komuпizujC}cych Polak6w. Za WislC} jest lepiej, Ьо tam w urz~dach 
jest mпiej komuпist6w. 

)а: jak wygiC}da wojsko і geпeralowie w Polsce? 
,,Х": Geпeral Rola-ZymierskP0 byl wojskowym, ale m~zczyzпC} 

пiesolidпym. Dlatego go z wojska usuп~li. Solidaryzowal si~ z Sikor
skim 11

, ро smierci kt6rego dopiero zaczC}l pracowac. AZ do 1943 г. byl 
па utrzymaпiu swojej zопу, kt6ra miala sklep czy pracowala w urz~
dzie пiemieckim w Warszawie. Zyl dosc Ьіеdпіе. Od 1943 г. zaщl 
zyc dobrze, dobrze si~ ubierac і miec pieпiC}dze, kt6re zdaje si~ po
chodzily z ZSRR. W wojsku SC} starsi oficerzy Rosjaпie аІЬо partyjпi 
Ukraincy, а strzelcy і podoficerowie to піе zawsze budujC}cy elemeпt, 
przewazпie proletariat і forпale, і dlatego tak zle post~pujC} z ludпo
SCiC}, chociaz SC} wsr6d пісh tez akowcy, kt6rzy піе mogC} zbyt wiele 
zrobic, Ьо SC} w mпiejszosci. 

)а: Czy to prawda, ze szkola polska si~ bolszewizuje, wyrzucaпa 
jest religia? 

"Х": Nie, to пieprawda, Ьо chociaz byly glosy пiekt6rych пauczy
cieli przeciwko religii w szkole ("Z": Zyd6w), ale wi~kszosc пauczy
cielstwa wystC}pila przeciwko temu, tak ze wi~cej tej sprawy па 
zjazdach піе poruszaпo (пр. zjazd пauczycieli w Lubliпie). Tak samo 
program паuсzапіа піе odbiega wiele od programu sprzed 1 wrze
sпia 1945 г. Nie zmieпH si~ tez ustr6j szkolпictwa, Ьо chociaz сzуп
піkі szkolпe chcialy wprowadzic orgaпizacj~ szkolпictwa па wz6r 
bolszewicki, jedпak si~ to піе udalo. 

ja: А czy пauczyciele dalej SC} czyппikiem, kt6ry zпajduje si~ pod 
wplywem bolszewik6w? Mam па mysli proces, [оріsапу] w 25 пu
merze "Plomyka"12

• 

10 Michal Rola-Zymierski (1890-1989)- polski dowбdca wojskowy, w la
tach 1945-1949 naczelny dowбdca Wojska Polskiego. 

11 Wladyslaw Sikorski (1881-1943)- polski dowбdca wojskowy, polityk. 
W latach 1939-1943 wбdz naczelny polskich SH Zbrojnych па Zachodzie і pre
mier rzctdu emigracyjnego. 

1z "Piomyk" - dwutygodnik Zwictzku Nauczycielstwa Polskiego wydawany 
przed wojnct we Lwowie. W 1936 г. ukazal si~ jego numer specjalny ukazujctcy 
w pozytywnym swietle rzeczywistosc w ZSRR 
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Obaj przedstawiciele bardzo епегgісzпіе temu zaprzeczyli. 
Oswiadczyli, ze to byla iпtryga UKC і ze пauczycielstwo zawsze bylo 
patriotyczпe і ze w walkach wyzwolenczych bral і bierze udzial 
duzy proceпt пauczycieli. 

Ja: Jak si~ przedstawia szkolпictwo wy±sze? Czy ulega bolszewi
zacji? 

"Х": Nie, prawie wszyscy studeпci S<t przeciwko obecпemu ustro
jowi w Polsce, tak samo wszyscy profesorowie. Bylo kilku, ktбrzy 
poszli ро Ііпіі пowego rzctdu, ale odeszli do sruzby dyplomatyczпej 
(rektor Raabe13 і іппі). 

Ja: Jaki stosuпek do оЬеспеgо rzctdu majct warstwy robotпicze, 
wiejskie і iпteligeпcja pracujctca? 

,,х'': Robotпicy bardziej idct za rzctdem, ale sct w mпiejszosci, Ьо 
wi~kszoM: jest przeciw. Chlopstwo jest w opozycji. 

Ja: Dlaczego w opozycji, kiedy dostalo przydzial ziemi ро szlachcie? 
,,х'': Prymitywпa gospodarka оЬеспеgо rzctdu do tego doprowa

dzila, Ьо koпtyпgeпt jest duzy, а placct za піеgо malo: 27 zl za zyto, 
37 zl za pszeпic~. gdy litr premiowaпej wбdki kosztuje 100 zl. І tak 
z podatkami і іппуmі rzeczami. lпteligeпt tez jest przeciwko rzctdo
wi, Ьо wie, do czego to wszystko prowadzi. 

Ja: Jak ma si~ przyjazn radziecko-polska? 
,,х'': lstпiejct реwпі ludzie, ktбrzy popierajct t~ przyjazn, ale ogбt 

jest przeciwko. Niedawпo w Krakowie wysadzono pomпik zolпie
rza rosyjskiego, "wyzwoliciela Polski". 

"Z": Natomiast w Cz~stochowie zolпierzowi (па pomпiku) wlo
zoпo do r~ki butelk~ wбdki, а па drugct паlоzопо duzo гбzпусh rze
czy z odpowiedпim пapisem (seпs пapisu: "Zaplacilismy сі za wy
zwoleпie, mozesz odejsc"). W wielu miastach, gdzie па ryпkach byty 
groby sowieckich bohaterбw, ktos поссt zrбwпal je z ziemict. 

Ja: Jak si~ ma gospodarka w Polsce? 
"Х": Zle. Trzeba si~ spodziewac, ze przyjdzie dewaluacja zlotego, 

Ьо juz drukujct Ьапkпоtу 5-tysi~czпe. Jak сепу sct zапіzопе - robot-

13 W 1945 r. ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w ZSRR zostal Henryk 
Raabe, bc;d"cy wczesniej rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej 
w Lublinie. 
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nik і inteligent bieduje. Bolszewicy wywoz<} dziennie 50 tys. ton w~
gla do Rosji, а w Polsce niema czym palic w lokomotywach. 

Ja: Jak mieszkancy polskich miast traktuj<} dzisiejsz<} pras~. ktбra 
jest bolszewick<} agitk<}? 

,,х'': Prasy wydawanej przez rz<}d obywatele prawie nie czytaj<}. 
"Z": Bytem w Katowicach і chciatem kupic [gazet~]. а sprzedawca 

dodat inn<}. Gdy "Z" nie chciat jej kupic, wtedy sprzedawca powie
dziat, ze nie moze sprzedac mu jednej gazety, Ьо nikt nie kupuje tej 
drugiej. І tak jest we wszystkich miastach. 

"Х": Rz<td natomiast zasypuje tymi gazetami wszystkie urz~dy, 
zwtaszcza gromadzkie, Ьо gospodarze ch~tnie robi<t z nich skr~ty. 
Natomiast teraz wychodzi w Krakowie "Tygodnik Powszechny"14 

-

tygodnik PSL (Polskiego Stronnictwa Ludowego ), w ktбrym pracuj<} 
nawet nauczyciele akademiccy і gdzie umieszczane S<} artykuty prze
ciwko publikacjom prasy prorz<}dowej, а nawet niektбrym ustawom 
(пр. przeciwko ustawie matzenskiej). Оргбсz tego w Cz~stochowie 
wychodzi czasopismo klerykalne "Niedziela", ktбra rбwniez jest re
dagowana w duchu opozycyjnym przeciwko prasie proГZ<}dowej. 
ОЬіе te gazety S<} bardzo popularne wsrбd wszystkich warstw spo
leczenstwa polskiego. 

Ja: Кіеdу w Polsce dojdzie do wyborбw? 
,,х'': Chyba az jesieni<} 1946 г., juz w "odrodzonej Polsce", ponie

waz teraz ГZ<}d Ьоі si~ wyborбw, wiedZ<)C, ze przegra, Ьо 90% lud
nosci b~dzie glosowato za АК. Nawet оЬ. Gomutka15, sekretarz PPR 
oficjalnie oswiadczyt, ze opozycja w razie wyborбw mialaby 80%. 
Dlatego prawdopodobnie wybory b~d<t odlozone z t<} mysl<}, ze 
przeciez rz<}d ma rбzne srodki materialne і mozliwosci pozwalaj<}ce 
ро jakims czasie przekonac politycznie do siebie obywateli. 

Ja: Jaka jest obecna polityka АК? Dlaczego АК nie prowadzHa 
і nie prowadzi wyraznej polityki w stosunku do Sowietбw і rz<}du 
bolszewicko-polskiego? 

14 Zalozony w 1945 r. w Krakowie pгzez kardynala Adama Sapieh~ ,.Tygo
dnik Powszechny" byl pismem katolickim. 

15 Wladyslaw Gomulka (1905-1982)- polityk polski, komunista, wicepre
mierwTR)N. 
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,,Х": АК піе wyst~powala і jeszcze aktywпie піе wyst~puje prze
ciwko Sowietom і sowietyzacji Polski, Ьо byla idea, ze гцd Polski 
przejdzie w r~ce АК drogc:t ewolucji. Dlatego z zagraпicy wrбcili Wi
tos16, Кіеrпіk17, Stanczyk18, GrabskP9

, Mikolajczyk20 і іппі. Weszli do 
rzc:tdu, do пizszych urz~dбw poszli ludzie z АК. T<t drogc:t chcieli ора
поwас Polsk~. ale піе dalo to zadпych rezultatбw, о czym swiadcц 
wielkie aresztowaпia wsr6d АК. 

,.Z": W samej Warszawie siedzi 40 tys. uwi~zioпych. 
,.Х": No, moze піе tyle, ale ро calej Polsce S<t ogromпe areszto

waпia. Polacy S<t wywozeпi па Sybir. Wojsko bolszewickie wpraw
dzie wycofalo si~ troch~ z Polski, ale jeszcze jest NKWD. Опі sami 
wprawdzie Піе dzialajc:t, aJe S<t ,.rukowoditieJami" sJedztw і W Wi~
zieпiach, wszystko jest rоЬіопе pod ich dyktaпdo. То wszystko widzi 
obywatel w Polsce і pyta si~. gdzie jest ta demokratyczпa пiezalezпa 
Polska. Tak powstaje opozycja. АК zmieпHa sw6j stosuпek do poli
tyki ewolucyjпej, przygotowuje rewolucj~ і czeka па wiosп~. Teraz 
піе wyst~puje, Ьо Ьоі si~ represji. Wie, ze UPA dziala aktywпie, ale 
опі jeszcze czekajc:t. 

Ja: Czy kierowпictwo АК juz skoпtaktowalo si~ z przywбdcami 
іппусh пarodбw і uzgodпHo spos6b post~powaпia і walki przeciw
ko bolszewikom? 

,.Х": Nie wiemy. Zapytamy па g6rze, powiemy пast~pпym razem. 
)а: Czy to prawda, ze polski rzc:td PКWN prosif marszalka Rokos

sowskiego21 о pomoc przeciwko baпdom opozycyjпym? 

16 Wincenty Witos (1874-1945)- polityk po\ski, ludowiec, prezes Polskie
go Stronnictwa Ludowego. 

17 Wladyslaw Кiernik ( 1879-1971) - po\ski polityk, ludowiec, minister ad
ministracji publicznej w TR)N. 

18 )an Staftczyk (1886-1953) - polski polityk, socjalista, minister ргасу 
і opieki spolecznej w TR)N. 

19 Stanislaw Grabski (1871-1949)- po\ski polityk, endek, zast~pca preze
sa Krajowej Rady Narodowej. 

20 Stanislaw Mikolajczyk (1901-1966)- polski polityk, ludowiec, wicepre· 
mierTRJN. 

21 Konstanty Rokossowski ( 1896-1968) - sowiecki і po\ski dow6dca 
wojskowy, dow6dca P61nocnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej stacjonujiJcej 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 
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,,х'': Tak, chodzHy takie stuchy, аІе do dпіа dzisiejszego піе zosta
to to jeszcze wprowadzoпe w zycie. 

(Przygotowatem jeszcze wiele pytan оdпоsпіе polityki АК lub 
oczekiwaпej iпterweпcji PКWN і АК przeciwko Sё}siadom Ukrain
com, Biatorusiпom, Litwiпom, Czechom і Niemcom oraz іппе kwe
stie, аІе піе byto czasu і musiatem przejsc do іппусh spraw). 

Podzi~kowatem za сеппе iпformacje і przystё}pitem do оmбwіе
піа polityki пacjoпalist6w ukrainskich. Rozwiпё}tem ide~ zwiё}Z
ku пarodбw kaukaskich, battyckich, biatoruskiego, ukrainskiego 
і polskiego, а moze tez czeskiego przeciwko imperializmowi rosyj
skiemu і пiemieckiemu, poruszytem histori~ Polski і Ukraiпy oraz 
stosuпki wzajemпe mi~dzy tymi dwoma пarodami, polityk~ Polski 
і Rosji wobec Ukraiпy, па kt6rej wygrata tylko Rosja (od ugody aп
druszowskiej22 do koпfereпcji krymskiej 23), wspomпiatem, ze оЬес
па sytuacja w Po\sce jest analogiczпa do czasбw ostatniego kr6\a 
Staпistawa Poпiatowskiego24 : wtrё}caпie si~ Rosji w wewп~trzпe 
sprawy Polski, post~powaпie ambasadora Rерпіпа25 і posta Szta
kelberga26; potem Polska ро 1815 r. (ро koпgresie wiedenskim27): 
doprowadzeпie Polski do tego, ze пawet jej пazw~ Rosja zmieпita па 
"Kraj Nadwislanski". Tak samo dzieje si~ teraz, а\е w bardzo szyb
kim tempie. Lekko poruszytem spraw~ starej polityki polskiej па 
zasadach polityki rejoп6w і doszedtem do tego, ze Polska роwіппа 

22 Ugoda aпdruszowska - korzystпy dla panstwa rosyjskiego rozejm za
warty w 1667 г. w miescie Aпdrusz6w mic:dzy Rzeczpospoli~ Pols\G:t а Car
stwem Rosyjskim. 

23 Копfегепсjа krymska - spotkaпie przyw6dc6w Staп6w Zjedпoczoпych, 
Wielkiej Вгуtапіі і Zwi<}zku Radzieckiego w lutym 1945 г. па Krymie, па kt6-
rym ustaloпy zostat роwоjеппу tad polityczпy w Europie і па swiecie. 

24 Staпistaw August Poпiatowski (1732-1798) - polski szlachcic, jako Sta
nistaw 11 August kr61 Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1764-1795. 

zs Mikotaj Rерпіп (1734-1801)- rosyjski dow6dca wojskowy і dyplomata, 
poset w Warszawie w latach 1764-1768. 

zь Otto Magпus Sztakelberg (1736-1800) - dyplomata rosyjski, poset 
w Warszawie w latach 1772-1790. 

27 Koпgres wiedenski- konferencja wtadc6w і reprezeпtaпt6w panstw Eu
ropy wiencz<}ca koniec epoki пapoleonskiej. Odbyta sic: w Wiedпiu w latach 
1814-1815. 
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zgodzic si~ па to, ze jest matym panstwem і роwіппа isc w sojuszu 
z matymi paftstwami, jesli піе chce zпбw stac si~ ofiarq imperiali
zmu пiemieckiego lub rosyjskiego. 

Obaj pїledstawiciele si~ па to zgodzili. Potem rozwiпctlem пa
sze hasla "0 wolпe пarody! О wolпego czlowieka!"28

• Dalej pїled
stawilem пasza walk~ wyzwoleftczct z bolszewikami od 1918 roku 
do dпіа dzisiejszego. Ostatпio w пaszej polityce zewп~tїlпej stara
my si~ stwoїlyc blok пarodбw ujaїlmioпych oraz porozumiec si~ 
со do wspбlпego staпowiska wobec bolszewik6w; wezwalem Po
lakбw, zeby r6wпiez poszli w пasze slady, а піе dzialali па wlasпct 
r~k~ і піе dali si~ oszukac bolszewikom. Во my mamy to juz za sobct 
- byla Ukraiпa sowiecka z wlasпym rzctdem, premierem, wlasпymi 
szkolami. Pozwoloпo паm razem z Rosjaпami wyst~powac па koп
fereпcjach mi~dzyпarodowych, podpisywac umowy 18.3.1921 г. 

w Rydze29 itp., а potem pїlyszla wielka martyrologia пarodu ukrain
skiego, ktбra trwa do teraz. То samo czeka пar6d polski, ale w tem
pie pїlyspieszoпym. Wyjasпilem im stosuпki dobrosctsiedzkie па 
podstawie platformy UGRW oraz stosuпek do mпiejszosci пarodo
wych, ktбre ksztaltujct si~ w пaszym paftstwie. 

,,Х": Jak walczy паrбd ukrainski dalej па wsch6d pod bolszewikami? 
Ja: W Galicji, па Wotyпiu і па wszystkich ziemiach ukrainskich 

dziala UPA і [пasza] orgaпizacja. 

"Х": Jak ludпosc odпosi si~ do dzialaft wyzwofenczych? 
Ja: Ludпosc па wszystkich ziemiach Ukraiпy aktywпie роріега 

walk~ pїleciwko okupaпtom. 

,,х'': А czy піе ma wiesci, ze Sowieci pїlygotowujct si~ do wojпy 
z Aliaпtami? 

Ja: Teraz піе wiem, ale jesieпict otwarcie m6wioпo о пieuchroп
пosci wojпy z "kapitalistyczпct" Aпglict і Amerykct. Teraz sct tylko zпa
ki, ze Sowieci myslct о wojпie, Ьо prawie caty budzet paftstwa idzie 
па cele wojskowe і utїlymaпie ogromпej armii. 

28 О wolne narody! О wolnego czlowieka!- haslo ideologiczne OUN powsta
le w wyniku ІІІ Konferencji OUN na poczёJtku 1943 г. 

29 Chodzi о traktat ryski - umow~ pokojowёJ mi~dzy RzeczpospolitёJ Pol
skёJ а RosjёJ RadzieckёJ і Ukrainskёt SocjalistycznёJ RepublikёJ RadzieckёJ zawaщ 
18 marca 1921 г. 
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,,Х": Czy macie wiadomosci о komisjach przesiedlenczych w Ukra
inskiej SRR, kt6re majc:t przesiedlac Polak6w? 

)а: Takie komisje istпiejc:t. Ьо Ukraincy z Chelmszczyzпy і іппусh 
ziem ukrainskich pod Polskc:t. kt6rzy wyjechali do USRR, пawet ko
rzystaj<t z pobyt6w komisji і zapisujc:t si~ z powrotem па swoje zie
mie. 

"Х": Czy slyszeliscie, jak zyje si~ Polakom w USRR? 
)а: Slyszalem, ze we Lwowie byly aresztowaпia wsr6d Polak6w, 

kt6rzy піе chcc:t si~ zapisywac па wyjazd. Przy czym wspomпialem 
о пietoleraпcji religijпej bolszewik6w w Galicji, aresztach wsr6d 
wyzszego і пizszego duchowienstwa grekokatolickiego oraz wpro
wadzaпiu urz~dowego prawoslawia, а to polityka Eulogiusza30 і gra
fa Bobrinskiego31 oraz ksi~cia Lwowa32 przeciwko mieszkancom Ga
licjizroku 1914-1915. 

(Poпiewaz zostalo jeszcze p6l godziпy czasu, przystc:tpilismy do 
оmбwіепіа spraw tereпowych). 

)а: Dlaczego сzуппіkі АК пiezbyt aktywпie przyst~puj<t do wal
ki przeciwko ludziom w "bezpieczenstwie" oraz іппусh urz~dach, 
wojsku і wsr6d ludпosci cywilпej, ktбrzy dzialajc:t па szkod~ пarodu 
і ukrainskiego, і polskiego (komuпisci і bolszewiccy doпosiciele). 

,,х'': Му dzialamy! W tym wlasпie celu uderzylismy па Tomaszбw 
LubelskP3 і wypuscilismy polskich і ukrainskich wi~zпi6w oraz zli
kwidowalismy wielu ludzi, kt6rzy szkodzili і wam і паm. Zostal szef 
bezpieczenstwa DrabinskP4, kt6rego za wszelk<t сеп~ trzeba uпiesz
kodliwic. Zarбwпo my, jak і wy powiппismy do tego dc:tzyc. Oprбcz 

10 Wasilij Gieorgijewski (1868-1946)- rosyjski ksictdz prawoslawny, w la
tach 1905-1920 jako Eulogiusz piastowal godnosc biskupa chelmskiego Ro
syjskiej Cerkwi Prawoslawnej. 

11 Gieorgij Bobrinski (1863-1928)- rosyjski dow6dca wojskowy, ро za
jt;ciu przez armit; rosyjsk<j Galicji byl w latach 1914-1915 jej gubernatorem. 

п Gieorgij Lwow (1861-1925)- polityk rosyjski, w 1917 г. stal na czele 
rцdu rosyjskiego. 

п W nocy z 1 З na 14 listopada 1945 г. oddzial WiN pod dow6dztwem Ka
ro\a Kosteckiego .,Kostka" w ramach akcji zbrojnej uwolnH z aresztu PUBP 
w Tomaszowie Lubelskim ok. 50 przetrzymywanych tam os6b. 

34 Konstanty Drabinski - funkcjonariusz UB w Tomaszowie Lubelskim. 
Uwa:lano, ze potajemnie wsp6lpracowal z UPA. 
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tego jest jeszcze kilku takich ludzi, ро prawdzie Ukrainc6w, ale kt6-
rzy dzialaj<} па пasz<} і wasz<} szkod~. 

Ja: А dlaczego піе uпieszkodliwiliscie Chudzika і Muchy w Bclzie. 
kt6rzy psuj<} wzajemпe stosuпki mi~dzy Ukraincami і Polakami? 

"Z": Bylem tam і dowiedzialem si~. ze Chudzik і Mucha піе S<} tacy 
піеЬеzріесzпі, ale zostaп<} ргzепіеsіепі gdzie iпdziej. А usuп<}C trze
ba sekretarza PPR Strusinskiego-Rybaka. 

Ja: Kto odpowiada za baпdyckie параdу ludпosci polskiej па 
Ukrainc6w w pasie przygraпiczпym? Nie jestesmy przeciwnikami. 
zeby polska ludпosc cywilпa zamieszkiwala w S<}siedztwie Ukrain
c6w, ale polskie spoleczenstwo роwіппо zachowywac si~ роргаw
піе w stosuпku do Ukrainc6w, а піе tak, jak dotychczas. Ludпosc 
polska tylko doпosi па Ukrainc6w albo grabi ich па wlasп<} r~k~ 
(па przyklad Polacy z Chodywaпiec grabi<} chlop6w w Dyпiskach 
і Rzeczycy w powiecie Tomasz6w, роdоЬпіе сі ze Starej Wsi, tyko
szyпa, Tyszowiec z powiatu Hrubiesz6w, albo jako МО w War~zu. 
Poturzyпie, Krystyпopolu і Bclzie). Dlatego АК роwіппо wрІуп<}С па 
ludпosc cywilп(}, zeby tego піе ЬуІо, ukarac wіппусh ukarac і w tym 
celu пawi<}zac koпtakt z пaszct bezpiek(}, zeby wsp6lпie walczyc 
z baпdytyzmem і donosicielstwem, strybkamPS. resortem bezpieki 
oraz szkodliwymi osobпikami z admiпistracji. W przyszlosci роwі
піеп zostac ustaloпy puпkt, gdzie spotykalyby si~ пasze сzуппіkі 
bezpieczenstwa z polskimi czyппikami bezpieczenstwa і wymieпia
Jy (dапе] о podejrzaпych typach, wyjasпialy піеjаsпе sprawy. 

PrzedstawHem паst~рпіе okrutпe traktowaпie w wi~zieпiach, 
przewazпie w Hrubieszowie і Chelmie, gdzie пawet akowcy zп~cajq 
si~ паd Ukraincami (w tym momeпcie obaj przedstawiciele zaпe
gowali udzial АК w zп~сапіu si~) і poprosHem, zeby orgaпizacja АК 
wрІуп~а па popraw~ tych stosuпk6w. Potem om6wHem grabieze 
і zab6jstwa пaszych robotпik6w, powracaj<}cych z Niemiec, prze
wazпie w Hrubieszowie і Tomaszowie, а takZe prosHem о zbada
пie і zmiaп~ tego staпu rzeczy. PrzedstawHem mozliwosci powrotu 
Ukrainc6w z USRR і to, аЬу takZe Polacy dobrze ich traktowali. 

35 strybki - od rosyjskiego "istrieblat"', czyli niszczy{:: potoczna naz\va 
czlonk6w sowieckiej zbrojnej formacji pomocniczej lstribitielnyje Bataliony. 
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"Z": Poiпformowal, ze па tereп Tomaszowskiego wr6cilo do 
200 os6b z USRR, przewazпie m~zczyiпi bez rodziп, z kt6rych wielu 
chce isc do resortu bezpieczenstwa, Ьу dzialac па szkod~ Polak6w 
і zapytal, jak z піmі postc}pic. 

)а: Trzeba dobrze spraw~ przesledzic, а dopiero potem karac wіп
пусh. Przedstawiciele [WiN) wszystkie sprawy zapisali і zgodzili si~ 
wplynё}c па zmiaп~ tych stosuпk6w. Nast~pпie zapytalem, dlatego 
dotychczas АК піе wysщpila aktywпie, а chociazby propagaпdowo со 
do przesiedleпia Ukrainc6w lub w og6le, ze піе zaj~a wobec tego Zзd
пego staпowiska. Przedstawiciele [WiN) піе mogli піс odpowiedziec, 
chociaz oswiadczyli, ze АК jest przeciwпa wysiedleпiu, а potem do
dali, ze Ьоjё} si~ represji ze stroпy bolszewik6w, gdyby wystc}pili jaw
nie. Wtedy wylo~ylem im, ze to jest bolszewicka polityka, zeby пar6d 
polski і ukrainski jeszcze bardziej podzielic ро to, zebysmy si~ mi~dzy 
sоЬё} nie koпtaktowali. Dalej АК роwіппо піе dopuszczac do przesie
dlenia chociazby w imi~ tego, ze Ьгопі staпowiska polityki sprzed 
1.9.194436 r., а pozwalajё}c па przesiedlenia ugruпtowuje zagranicznё} 
і wewп~trzпё} polityk~ NКWD wtedy, gdy АК роwіппа па kazdym kro
ku szkodzic tejze polityce. 05wiadczylem, ze пasze stanowisko jest 
takie, zeby АК przeprowadzila agitacj~ przeciwwysiedlenczё} wsr6d 
WP, milicji, admiпistracji і ludпosci cywilпej. Przedstawiciele to so
bie zapisali. Mi~dzy іппуmі wspomпialem, ze przygotowalismy list 
otwarty do calego swiata kultury jako protest przeciwko wysiedleпiu 
і w og6le post~powaпiu bolszewik6w і Polak6w wobec Ukrainc6w za 
Ііnіё} Curzoпa. Wspomпialem о ulotkach do WP. Dalej prosilem, zeby 
АК wplyп~o па powiatowe czynniki admiпistracyjпe, аЬу zachowy
walo si~ demokratyczпie w gmiппych і wiejskich wyborach w6jt6w 
і soltys6w. Przedstawilem im mozliwosc zaistnienia takiej sytuacji, 
ze nasze oddzialy Ь~dё} zmuszone przejsc па tereп zamieszkaly przez 
Polak6w, а wtedy АК powinna nam przyjsc z роmосё}, umiescic ran
nych і chorych па swoim tereпie і w bezpieczпych miejscach. Na ko
niec zaproponowalem, zebysmy wymieпiali czasopisma і swoje wy
dania, utwory, bron, odziez (za zboze і tluszcz). 

:~<> W oryginale: 1946. Chodzi о 1 wrzesnia 1944 r., kiedy zawaгta zostala 
umowa о wymianie ludnosci mic;dzy PКWN а rцdem Ukrainskiej SRR. 
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Potem, ze dobrze Ьу byto, zebysmy spotkali si~ jak пajszybciej my, 
а moze і пasze kierowпictwo. Wszystko to przedstawiciele [WiN) 
zapisali і wyzпaczyli spotkaпie okoto 1.1.1946 r. Nast~pпie wyzпa
czyli spotkaпie z przedstawicielami z Hrubieszowa па 14.12.1945 r. 
albo 16.12.1945 r. па godz. 14. w L[ ... ]. 

Wspomпiatem jeszcze о Ііпіі demarkacyjпej, zeby АК і UPA dzia
taty bez przeszk6d. Wszystko to zapisali і powiedzieli, ze przy dru
gim spotkaпiu dadzct па to wszystko odpowiedz. )eszcze raz popro
sili, zeby usuпctc Drabinskiego і towarzyszy, і Strusinskiego, і па tym 
rozmowa si~ skonczyta. Na zakonczeпie zjedlismy skromпct wiecze
rz~ і о godz. 03.30. опі poszli do U[hпowa] piechotct, а my odjecha
lismy do R[zeczycyp7

• 

[З"] 
Tlumaczenie z jt;zYka ukrainskiego. 
Archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery, Toronto 

37 W j~zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: Litopys UPA, 
t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j ,.Danyliw": Cholmszczyna і Pidlaszszia (Do· 
kumenty і materialy}, red. P.J. Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 785-792. 

зв Brak podpisu. 



Zary, przysi6lek Lublinca Nowego, 21 maja 1945 r.: rozmowy polityczne UGRW- DSZ. W bialym plaszczu- Marian 
Gol~biewski "Ster". Ро jego lewej stronie Jan Turowski, ро prawej - Stanislaw Ksiqzek "Rota". Wsrбd оsбЬ siedzqcych 
tylem, w centrum- Jerzy topatynski "Szejk" 



1~46 styczen 25. Warszawa 

Protok6l przesluchania zast~pcy koшendanta 
Okr~gu Lublin WiN Mariana Gol~biewskiego 
•stera• о nawi~zaniu wsp6lpracy шi~dzy 
Delegatur~ Sil Zbrojnych па Kraj а Ukrai~sk~ 

Powsta~cz~ Аrші~ 

Pytanie: Opowiedzcie о stosunkach Іёtщсусh organizacj-: kon
spiгacyjnёf, w ktoгej pгacowaliscie ро wyzwoleniu Polski spod 
okupacji niemieckiej, z ukrainskёf organizacjёt pod nazwёt UPA. 
Odpowiedz: jeszcze w czasie okupacji пiemieckiej istпialy stale za
drazпieпia pomi~dzy Ukraincami і Polakami а оЬеспіе, ро wyzwo
leпiu Polski spod okupacji пiemieckiej, пadal trwaly te zadrazпieпia 
і azeby im zapobiec пawi<tzalismy koпtakt z orgaпizacj<І koпspira
cyjп<t ukrainsk<t pod пazw<t UPA і przeprowadzilismy rozmowy z 4 
orgaпizacj<І w celu zlikwidowaпia zadrazпien ukrainsko-polskich. 

Pytanie: Kto, gdzie і kiedy nawiёtzal kontakt z prganizacjёf ukra
inskёf UPA огаz jakie przeprowadzaliscie rozmowy z UPA? 

Odpowiedz: Pierwszy koпtakt z orgaпizacj<l ukrainski} UPA пawi<tzaпy 
zostal okolo 20 maja 1945 г. w powiecie \ubaczowskim. Na spotkaпiu 
tym byli оЬеспі ze stroпy orgaпizacji Delegatura Sil Zbrojпych па Kraj 
ja, to zпaczy iпspektor па iпspektoracie "Muzeum" tzп. zamojskim, ka
pitaп "Turia"- mбj zast~pca і kapitaп "Tatar"- m6j adiutaпt. Ze stroпy 
ukrainsldej orgaпizacji UPA оЬеспі ЬуІі "Szejk'', "НгаЬ" 1 і "Wyr''z. Umo
wy, jalde podj~lismy, mialy charakter pacyfikacyjпy, czysto pacyfika
cyjпy. ja zapropoпowalem pacyfikacj~ па calym odciпku styku polsko
-ukrainskiego. Ukraincy z UPA zgodzili si~ па to і w efekcie піе ЬуІо па 
пaszym tегепіе starc pomi~dzy UPA і паmі, і параdу па ludпosc ustaly. 

1 W oryginale: .. Grab". 
2 Tu і dalej w protokotach przestuchan Mariana Got~biewskiego: .. Zir". 
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Руtапіе: Кіеdу odbyly sit: паst-:рпе zasadпicze koпtakty waszej 
oгgaпizacji z oгgaпizacjct UPA і kto bral w пісh udzial? 
Odpowiedz: Drugi zasadniczy kontakt z organizacjc.t UPA odbyl si~ 
w powiecie bialskopodlaskim w pazdzierniku czy poczc.ttku listopa
da 1945 г., о charakterze podobnym do poprzedniego. Ze strony or
ganizacji WiN bral w nim udzial dowбdca terenowy powiatu pseudo 
"Dziryt" і odpowiednik jego "Pajc.tk". Ze strony organizacji UPA bral 
udzial czlowiek z pseudonimem zaczynajc.tcym si~ па liter~ "К". 

Руtапіе: Czy w sprawie koпtakt6w waszych z UPA porozumie
waliscie sit: z Komeпdct Gl6wnct Delegatury Sil Zbrojпych па Кraj 
"kidy7 1 е . 
Odpowiedz: О wszelkich porozumieniach w terenie meldowalismy 
do "gбгу", wi~c і w tych sprawach wyslalismy raporty organizacyjne. 
Zar6wno wi~c w okresie od maja 1945 г. do konca Delegatury, jak 
tez obecnie, w okresie istnienia organizacji WiN. 

Руtапіе: )aki koпkretnie charakteг mialy koпtakty oгgaпizacji 
Delegatury Sil Zbrojпych па Кraj, jak і oгgaпizacji WiN z ukra
inskCf oгgaпizacjct UPA? 
Odpowiedz: Kontakty z organizacjc.t UPA zarбwno Delegatury, jak 
і organizacji WiN, mialy charakter czysto pacyfikacyjny, terenowy. 

Руtапіе: Czy w mi-:dzyczasie tych zasadпiczych rozm6w z UPA, 
jak tez і ро пісh, mialy miejsce іппе koпtakty oгgaпizacji Dele
gatura і WiN z ukrainskCf oгgaпizacjct UPA? 
Odpowiedz: Przypuszczam, ze kontakty takie byly mialy miejsce, do
kladnie nie mog~ powiedziec, poniewaz nie meldowano mi о nich. [ ... р 

Gol~biewski Przesluchal: [ ... ]4 

Oryginal, r~kopis. AIPN BU 944/114, Protok61 pгzesluchania Mariana Gol~biew
skiego, 25 stycznia 1946 r., k. 122-123. 

j Tu і dalej w protokolach pгzesluchan Mariana Gotc:biewskiego pominic:to 
formulc: koncow'l protokolu. 

4 Nieczytelny podpis oficera ~ledczego МВР w Warszawie ррог. ]eгzego J<c:
d7jory. 



1~46 styczen 26, Warszawa 

Protok6l przesluchania Mariana Gol~biewskiego 
"Stera" оа teшat przekazania wiadoшosci 
szefowi Obszaru Centralnego DSZ-WiN 
о wsp6lpracy шi~dzy WiN а UPA w Okr~gu Lublin 
J6zefowi Rybickiezu "Maciejowi" 

Руtапіе: Czy о wspolpгacy oгgaпizacji WiN w waszym tегепіе 
z oгgaпizacjct ukrainslщ UPA zawiadamialiscie pгzewodпicц
cego pгezydium wykoпawczego oгgaпizacji WiN па Obszaг 
СепtгаІпу нMaciejowi" vei.,Sl"? )esli tak, to kiedy і w jakiej foг
mie? 
Odpowiedz: Materialy, ktбre wplywaly do mnie z terenu w tej spra
wie, przesylalem normaln<} drog<} do szefa Okr~gu Centralnego or
ganizacji WiN "Macieja"-"Sl", tym samym zawiadamiaj<}c go о tych 
sprawach. Wysylalem je razem z raportami miesi~cznymi. 

Руtапіе: Czy wywiad oгgaпizacji WiN w waszym tегепіе Okr-:gu 
Lubliп wspOipгacowal z wywiadem ukrainskim UPA? 
Odpowiedz: Zadnej wspбlpracy wywiadбw UPA і WiN nie bylo. 
UPA podawala nam raczej ogбlne w formie informacje о warun
kach zycia ekonomicznego па terenach Ukrainy (calej) і о trud
nosciach pracy, і stratach organizacji UPA. Му, to znaczy organi
zacja WiN, dawalismy rбwniez organizacji UPA ogбlne informacje 
о zyciu ekonomicznym і politycznym w Polsce і w ogбle ogбlnie 
о wszystkim. 

Руtапіе: w jaki sposob mieliscie wysylat grup-: wywiadowcow 
polskich z oгgaпizacji WiN па tегепу Ukraiпy, ргzу czyjej рото
су і w jakim celu? 
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Odpowiedz: W listopadzie bodajze 1945 r. omawialem z szefem 
Okr~gu Lubliп orgaпizacji WiN "Plugiem"1 vel "Drugakiem" spraw~ 
wyslaпia patrolu orgaпizacji WiN па tereп Ukraiпy w celu zebraпia 
iпformacji. Oddzial tеп mial Ьус pilotowaпy przez delegata-lё}cz
пika z orgaпizacji UPA. Sprawa ta byla omawiaпa juz (w tereпie) 
z przedstawicielem orgaпizacji UPA, а ja referowal~m jё} "Drugako
wi" w celu uzyskaпia jego zgody. "Drugak" byl przeciwпy wysylaпiu 
ludzi па taki wywiad ze wzgl~du па malё} oplacalпosc. WyrazH si~ 
w tеп spos6b: "Со to паm da?". Sprawa піе doszla do realizacji. 

Pytanie: Kiedy і w jakim celu pn:eslaliscie do ,.Macieja", pn:e
wodniщcego prezydium komitetu wykonawczego Obszaru 
Centralnego organizacji WiN, sprawozdania odbytych rozm6w 
pn:edstawicieli organizacji WiN z skladzie: "Ster", tzw. wy, "Tu
ria" і "Norbert" z pn:edstawicielami organizacji ukrainskiej 
UPA w skladzie: "Szejk", "Hrab" і "Wyr" w Іесіе 1945 r. oraz de
klaracj~ wsp61pracy organizacji UPA z organizacjёJ WiN zlozonёJ 
па tym samym zebraniu? 
Odpowiedz: Sprawozdaпie z tego zebraпia, jak і deklaracj~ wspбl

pracy orgaпizacji UPA z orgaпizacjё} WiN przeslalem do szefa Obsza
ru Ceпtralпego "Macieja" w celu zazпajomieпia go z moimi росzупа
піаmі і powzi~cia przez піеgо decyzji. [ ... ] 

Gol~biewski Przesluchal: [ ... ]2 

Oryginal, r~kopis. AIPN BU 944/114, Protokol przesluchania Mariana Gol~biew
skiego, 26 stycznia 1946 r., k. 127. 

1 Wilhelm Szczepankiewicz "Plug", "Drugak", "Kogurt" (1901-1960)- ma
JOГ АК. w 1945 r. komendant Okr~;gu Lublin DZS-WiN. 

! Nieczytelny podpis oficera sledczego МВР w Warszawie ррог. ]erzego 
K~dziory. 



1946 styczed 31. Warszawa 

Protok61 przesluchania Mariana Gol~biewskiego 
"Stera" dotycz~cy UPA 

Pytanie: Kogo гepгezentuje UPA? 
Odpowiedz: Orgaпizacja ukrainska, tak zwaпa Ukrainska Powstan
cza Armia, jest orgaпem wojskowym zakoпspirowaпego rzctdu 
ukrainskiego, dawпej GMwпej Ukrainskiej Wyzwolenczej Rady. 
W sklad tej Rady weszli baпderowcy ро aresztowaпiu rzctdu Ban
dery w 1941 г. we Lwowie. Poпadto w sklad koпspiracyjпego rzctdu 
weszli іппі пacjoпalisci ukrainscy, jak bulbowcy, wlasowcy, dezerte
rzy z wojska sowieckiego, ukrainscy przedstawiciele іппусh ugru
powan, jak mielпikowcy itp. W szeregi orgaпizacji UPA па tereпach 
mпіе zпапусh wstctpili ukrainscy пacjoпalisci, dezerterzy z wojska 
sowieckiego, czloпkowie orgaпizacji пacjoпalistyczпych jak OUN 
czy UWO. Orgaпizacja ta skupia w swoich szeregach masy ukrain
skich пacjoпalist6w zamieszkujctcych ziemie polskie а sprzeciwia
jctcych si~ repatriacji ich па ziemi~ zabuzanskie, jak r6wпiez пacjo
пalist6w z gl~bi Ukraiпy, scisle z Ukraiпy zadпieprzanskiej. Tak na 
przyklad jedeп z delegat6w wojskowych, pseudo .,Wyr", podawat 
ті w maju 1945 r. па spotkaпiu, iz pochodzi z okolic Charkowa, ze 
w orgaпizacji ich sct Ukraincy z calego tereпu Ukraiпy, szczeg6lпie 
z tereп6w przeddпieprzanskich. 

Pytanie: Jakie zadania polityczne postawila sobie UPA? 
Odpowiedz: Orgaпizacja ta postawHa sobie za cel oderwaпie od 
Zwictzku Radzieckiego ziem Ukrainskiej Republiki, przylctczenie 
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do пісh szeregu tereпбw rdzeппie polskich (az ро t.ukбw), stwo
rzeпie wlasпego panstwa, przeprowadzeпie zmiaп ustrojowych 
w kieruпku reprywatyzacji. UPA, b~d<tc ramieпiem zbrojпym tzw. 
rz<tdu koпspiracyjпego, zadaпia te miala ucielesпiac przez сzупп<t 
walk~ zbrojп<t z wladzami sowieckimi і wladz<t polsk<t. Walka zbroj
пa przeprowadzaпa jest za pomoc<t szeregu aktбw terrorystycz
пych, wywlaszczeпiowych і zabбjstw dokoпywaпych przez пісh па 
przedstawicielach wladzy, jak rбwпiez w stosuпku do ludzi о іппусh 
zapatrywaпiach. 

Charakterystyczпym szczegбlem jest to, iz па koпfereпcji przed
stawicieli czloпkбw orgaпizacji АК z UPA w maju 1945 r. "Szejk", 
przedstawiciel polityczпy UPA, oswiadczyl, iz maj<t опі koпtakty 
z ruchami podziemпymi пacjoпalistyczпymi w Czechach і па W~

grzech, w Rumu'пii, па Litwie, Bialorusi. Zadaпiem tych ruchбw jest 
wzmozeпie walki przeciwko Zwi<tzkowi Radzieckiemu, oderwaпie 
si~ Ukraiпy, Bialorusi і Litwy od Zwi<tzku Radzieckiego і przeprowa
dzeпie swoich dalszych рІапбw. 

Pytanie: Opowiedzcie о wspOipracy waszego okr-:gu organi
zacyjnego z organizacjct ukrainslщ pod naZWct Ukrainska Po
wstancza Armia. 
Odpowiedz: jeszcze w pocz<ttkach 1945 г. orgaпizacja UPA w swoich 
ulotkach wysuwala propozycj~ пawi<tzaпia koпtaktбw і wspбlpracy 
z АК па tereпie Bilgoraja, Hrubieszowa і Tomaszowa Lubelskiego. 
Nadmieпiam, iz poprzedпio, to znaczy za czasбw пiemieckiej oku
pacji, mi~dzy паmі піе ЬуІо wspбlpracy, gdyz te komitety ukrain
skie1 wspбlpracowaly calkowicie z Niemcami tak w walce przeciw
ko Zwi<tzkowi Radzieckiemu, jak rбwпiez przeciwko Polakom. Sam 
dokladпie wiem о mordach dokoпywaпych przez ukrainskich пa
cjoпalistбw па terytorium hrubieszowskiego, mordach dokoпywa
nych па ludпosci polskiej. 

Przelom w stosuпkach mi~dzy паmі а ukrainskim пacjoпali
stami пast<tpil dopiero ро wyzwoleпiu Polski w 1945 r. lпicjatywa 
wspбlpracy wyszla od ukrainskich пacjoпalistбw, ро czym w kon-

1 komitety ukrainskie - chodzi о Ukrainskie Komitety Pomocy, b~dёJce po
wiatowymi oddziatami Ukrainskiego Komitetu Centralneko w Krakowie. 
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cu kwietпia 1945 r. zostala podj~ta przez паs, przy czym pierwsze 
przygotowawcze spotkaпie odbylo si~ 2 maja 1945 r. w okolicach 
Tomaszowa Lubelskiego. Z пaszej stroпy bral udziaJ komeпdaпt pla
c6wki orgaпizacji АК w Narolu, zdaje si~ "Polakowski", па moje ро
Іесепіе. W6wczas zostal ustaloпy termiп okolo 20 V 1945 r. spotka
пia mojego w towarzystwie dw6ch asesor6w z przedstawicielami 
ukraiftskimi, z kt6rych dw6ch ЬуІо polityczпych а jedeп wojskowy. 
Spotkaпie to odbylo si~ па pograпiczu powiatu lubaczowskiego і to
maszowskiego, па skraju wioski pod lasem. Z пaszej stroпy bralem 
udzial ja- 6wczesпy iпspektor "Muzeum" (Zamojszczyzпa), m6j za
st~pca "Turia" - оЬеспу iпspektor rejoпowy "Muzeum" і "Norbert" 
- m6j adiutaпt. Ze stroпy ukraiftskiej brali udzial w пaradzie: "Szejk. 
і "Hrab" jako przedstawiciele polityczпi і "Wyr" jako przedstawiciel 
UPA. 

Ukraiftscy przedstawiciele oswiadczyli, iz "Szejk" і "Hrab" S<t re
prezeпtaпtami ich Glбwпej Rady Wyzwoleftczej, kt6ra powstala па 
gruzach dw6ch koпcepcji polityczпych, а miaпowicie: jedпej, po
legajctcej па scislej wsp6Jpracy z Niemcami w odbudowie Ukraiпy 
і drugiej, polegajctcej па samodzielпym bctdz tez іппуm szukaпiu 
dr6g do oderwaпia si~ od ZSRR. 

W zwictzku z calkowitct zmiaпct sytuacji па froпcie, а со za tym 
idzie w sytuacji mi~dzyпarodowej, powstala GІбwпа Rada Wyzwo
leftcza skupiajctca wg ich slбw elemeпty: пacjoпa)ist6w r6zпej ma
sci, ludowc6w а пawet і socjalist6w і parti~ chrzescijaftskct - odpo
wiedпik пaszej ChD. M6wili опі о tym, ze rzekomo ich dctzeпiem jest 
stworzeпie Ukraiпie demokratyczпej о ustroju podobпym do Aпglii. 
Chcieli опі osictgпctc rezultaty poprzez: 1) mobilizacj~ sH wlasпych 
wsr6d Ukraiftc6w, 2) dyskoпtowaпie пastroj6w aпtysowieckie і пa
cjoпalistyczпych wsr6d pewпych elemeпt6w odstalych w krajach 
sctsiedпich, а пawet dalszych, w tym rz~dzie wsr6d takich elemeп
t6w w Polsce, З) czy poprzez dzialalпosc UPA. 

W zwictzku z powyzszym, majctc па uwadze pewпct zbiezпosc na
szych interes6w і zadaft stawianych przez naszct orgaпizacj~, propo
nujct przeslaпie ich przedstawiciela do пaszych wladz ceпtralnych 
(АК), jak r6wпiez delegowaпie [пaszego] przedstawiciela politycz
nego do ich GMwпej Rady. Poпadto prosili о ulatwieпie wyslaпia 
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przedstawiciela ich Glбwпej Rady polityczпej do Loпdyпu celem 
aktualizacji ich spraw. Odпioslem wrazeпie, ze chcieli spotkac si~ 
w Lопdупіе z пaszymi przedstawicielami, jak r6wпiez і z іппуmі po
litykami. 

Przechodz<lc do zagadпieпia graпic і stosuпkбw polsko-ukra
inskich, oswiadczyli ch~{: uzgodпieпia tych spraw z kompeteпtпy
mi wladzami пaszej orgaпizacji, а tymczasowo propoпuj<l оЬесп<l 
gгапісе polsko-ukrainsk<l, tzп. Ііпі~ Curzoпa. Wysuwaj<lC mozliwosc 
eweпtualпej federacji Ukraiпy і Polski, twierdzi\i, iz w tеп spos6b 
zagadпieпie gгапіс mogloby przestac istпiec. 

Przypomiпam sobie rбwпiez, iz mбwili о tym, ze maj<l koпtakty 
z podziemпymi ruchami w Czechoslowacji, па W~grzech, w Rumu
пii, па Litwie і Bialorusi. 

Nast~pпie podali kilka ogбlпych wiadomosci polityczпych, а wi~c 
о tym, ze Sowieci mоспо ich dusz<l, aresztowali rzekomo 120 klery
kбw we Lwowie itp. Oswiadczyli rбwniez, iz S<l zdecydowaпie prze
ciw wysiedleпiu Ukraincбw z tereпбw przedbuzanski polskich, jak 
гбwпіеz, jak mбwili, Polakбw, z tегепбw Malopolski Wschodпiej. 

ProsHem Ukraincбw, Ьу udzielali паm iпformacji і materialбw 

z tегепбw sowieckich ich peпetracji celem wykorzystaпia tych ma
terialбw przez паs. Praktyczпie uzgodпilismy ze sob<l, iz oddzialy 
пasze (АК і UPA) wzajemпie піе b~d<l zwalczac si~, а па propozycj~ 
ich meliпowaпia oddzialбw ukrainskich па tereпach пaszych піе 
moglismy zgodzic si~ ze wzgl~du па dewastacj~ tych tereпбw, jak 
гбwпіеz піе chc<lc sci<lgac tam pacyfikacji і represji. Nas4pHa гбw
піеz wymiaпa literatury пaszej і ich. 

Obiecalem im о rozmowie tej zawiadomic пasz<l "gбr~", zas ce
lem zalatwieпia dalszych biez<lcych spraw tereпowych z Ukrainca
mi ustali\ismy hasla і koпtakty. Spraw~ haset і koпtaktбw z Ukra
incami omawiali dokladпie "Turia" і "Norbert" z przedstawicielem 
UPA "Wyrem". Hasla, jak rбwпiez zпaki rozpozпawcze, byly cz~sto 
zmіепіапе, sluzyly do skoпtaktowaпia si~ z oddzialami АК czy UPA 
w ce\u omawiaпia drobпiejszych spraw tereпowych. Przy spotka
пiu duzych oddzialбw lesпych АК і UPA byl na przyklad umбwioпy 
zпak: czapka па karabiпie wysuпi~tym w prawej г~се, poza tym byl 
odzew: podwбjпe роdпіеsіепіе karabiпu do gбry і opuszczeпie. То 
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identyfikowato jednych, jak і drugich і upowazniato do ewentual
nego podejmowania bezposredniej rozmowy. Wyznaczone punkty 
kontaktowe dla UPA znajdowaty si~ па plac6wkach АК w Uhnowie, 
koto Lubyczy Kr61ewskiej, koto Narola і gdzies jeszcze. [ ... ] 

Podpis podejrzanego: 
Got~biewski 

Przestuchat: 
oficer sledczy МВР [ ... ]2 podporucznik 
Protokotowat: oficer sledczy МВР 
Cieslak chorчzy 

Oryginal, rr:kopis. AIPN BU 944/114, Protok61 przesluchania Mariana Golt:biew
skiego, 31 stycznia 1946 r., k. 140-142. 

2 Nieczytelny podpis oficera sledczego МВР w Warszawie ppor. )erzego 
K~dziory. 



Rozmowy UGRW- DSZ na Zarach, przysi6lku Lublinca Nowego, 21 maja 1945 r. Dialog Mariana Gol~biewskiego "Stera" 
(w bialym plaszczu) і siedzчcego naprzeciw jerzego topatyilskiego "Szejka" 



1946 1uty 1. Warszawa 

Protok6l przesluchania Mariana Gol~biewskiego 
"Stera" na teaat inforaowania dow6dcy Obszaru 
Centralnego DSZ-WiN Jana Mazurkiewicza 
"Radoslawa" о wsp6lpracy ai~dzy DZS-WiN а UPA 

Pytanie: Podajcie, kiedy і jakie materialy dotyщce wsp61pra
cy waszej oгganizacji WiN z oгganizacjct UPA pneslaliscie dele
gatowi Sil Zbгojnych na Obszaг Centгalny "Radoslawowi". 
Odpowiedz: W koncu maja 1945 г. przeslalem drog<t sluzbow<t do 
podpulkownika .,Radoslawa" nast~puj<tce materialy dotycz<tce na
Wi<tzania wsp6lpracy z organizacj<t UPA: 

1. sprawozdanie z przeprowadzonych okolo 20 maja 1945 г. 
rozm6w z przedstawicielami ukrainskimi, ktбre zawieralo 
dokladny opis, w jaki sposбb doszlo do podj~cia tych roz
mбw oraz tresc tych rozmбw, w ktбrych zawarte byly kwestie 
uzgodnionej wspбlpracy z organizacj<t UPA; 

2. pismo Ukraincбw w rodzaju deklaracji о wspбlpracy z nasц 
organizacj<t; 

З. umieszczone w raporcie oddzielnym informacje о Zwi<tzku 
Radzieckim otrzymane od przedstawicieli ukrainskich (tresc 
mniej wi~cej podalem w poprzednim protokole); 

4. kilka egzemplarzy prasy podziemnej organizacji UPA. 
Nast~pnie ро tym materialy dotycz<tce - jak j<t nazywalismy -

.,sprawy ukrainskiej" przeslalem jako zal<tczniki do raportбw wy

wiadowczych miesi~cznych normaln<t drog<t sluzbow<t 1• 

1 Np. jako zalCІczniki do raportu wywiadowczego z listopada-grudnia 
1945 г. podane zostaly: pisma konspiracyjne UPA. meldunek .. Kryhy" о akcji 
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Руtапіе: Кіеdу і gdzie mieliscie odpraw~ z "Radoslawem" па te
mat wspOipracy z orgaпizacjёJ UPA і w jak.i sposob "Radoslaw" 
okreslil swoje staпowisko w tej sprawie? 
Odpowiedz: Gdzies w koncu lipca 1945 г. bylem па odprawie szefa 
okr~gu lubelskiego (ktбrego bylem zast~pc<J) z "Radoslawem" w lo
kalu koпspiracyjпym w Warszawie па Pradze. Wбwczas poruszy
lem kwesti~ ukrainsk<t і dobrej z піmі wsp6lpracy. "Radoslaw" byl 
zaiпteresowaпy w caloksztalcie sprawy. Odpowiedz jego па to byla 
mпiej wi~cej taka, iz w tej chwili піе ma odpowiedпich waruпkбw 
і atmosfery do podejmowaпia takich rozmбw. Nie polecil mi апі 
walczyc, апі wspбlpracowac. 

Руtапіе: Czy ро rozmowie z "Radoslawem" zmieпilo si~ cos 
w stosuпkach waszej orgaпizacji z orgaпizacjёJ UPA? 
Odpowiedz: Ро rozmowie mojej і "Drugaka", szefa okr~gu Lubliп, 
z "Radoslawem" піс w stosuпkach пaszych z orgaпizacj<J UPA піе 
zmieпilo si~. паdаІ utГLymywalismy koпtakty і koпtyпuowalismy 

wspбlprac~ z orgaпizacj<J UPA. 

Руtапіе: Czy ро obj~ciu k.ierownictwa Obszaru Ceпtralпego or
gaпizacji Delegatura Sil Zbrojпych па Kraj pnez bylego zast~p
c~ "Radoslawa" - ,.Macieja" pnesylaliscie jemu materialy do
tyщce wspolpracy waszej orgaпizacji z orgaпizacjёJ UPA? Jesli 
tak, to w jakiej formie, k.iedy і jak.ie materialy? 
Odpowiedz: Dalsze materialy do "sprawy ukrainskiej" byly пor
malnie zamieszczane w raportach wywiadowczych oraz w formie 
zal<Jcznikбw do tychze гарогtбw, ktбre pГLesylane byly со miesi<Jc, 
tak ze od chwili obj~cia pГLez "Macieja" stanowiska szefa Obszaru 
Centralnego otГLymywal je w kazdym miesi<Jcu. W pierwszej polo
wie listopada 1945 г. pГLeslalem "Maciejowi" drog<J sluzbow<J odpi
sy sprawozdania z odbytych rozmбw z pГLedstawicielami ukrain
skimi w maju 1945 г. і pismo ukrainskie - propozycj~ wspбlpracy. 

UPA w kolonii Holesz6w, meldunek V rejonu WiN dotycцcy UPA, ulotki w j~
zyku ukrainskim (dokument polityczny Plat[orma Ukraitiskiej G16wnej Rady 
Wyzwolenczej. AIPN BU 944/120, Rapoгt wywiadowczy za okres od 20 listo
pada do 20 grudnia 1945 r., 23 grudnia 1945 r., k. 151. 
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Nast~pпie w polowie listopada 1945 r. przeslalem "Maciejowi" па 
jego skrzyпk~ w Warszawie przy ulicy Kozminskiej sprawozdaпie 
"Zagonczyka" z odbytej w dпiu 27 pazdzierпika 1945 r. odprawy 
z przedstawicielami orgaпizacji UPA oraz moje pismo, w kt6rym 
przedstawHem mu propozycje przedstawicieli orgaпizacji UPA do
tyczctce wyslaпia пaszego patrolu па tereпie zabui.anskie w celu 
przeprowadzeпia wywiadu oraz ich prosb~ о skoпtaktowaпie z kie
rowпictwem пaszej orgaпizacji w celu podj~cia rozm6w dotyczct
cych scislejszej wsp6lpracy. [ ... ) 

Gol~biewski Przesluchal: [2] 

Protokolowal: Cieslak chorctzy 

Oryginal, n:kopis. AIPN BU 944/114, Protok61 przesluchania Mariana Golt;biew
skiego, 1/utego 1946 r., k. 143-144. 

2 Nieczytelny podpis oficera sledczego МВР w Warszawie ppor. jeгzego 
K~dziory. 



1~46 luty 1. Warszawa 

Protok6l przesluchania Mariana Gol~biewskiego 
"Stera• na teaat jego notatki о sprawozdaniu 
koaendanta Obwodu Toaasz6w Lubelski WiN Jana 
Тurowskiego "Norberta• о wsp6lpracy z UPA 

Pytanie: Wyjasnijcie dokladniej tгesc infoгmacji wywiadow
czej pгzekazanej w koncu Х lub ХІ 1945 г. pгzez czlonka UPA, 
pгzedstawiciela "rцdu ukrainskiego", komendantowi obwodu 
Tomaszow Lubelski oгganizacji WiN kapitanowi "Tatarowi", za
notowanёt pгzez was w punkcie 1 огаz kto pгzekazal wam te 
infoгmacje і kiedy? 
Odpowiedz: Zdaje si~. ze w pocz<}tku grudпia 1945 r. па spotkaпiu 
z zast~pc<} komeпdaпta obwodu Tomasz6w Lubelski pseudoпim 
.. Zr<}b", kt6re odbylo si~ w Warszawie па ulicy, otrzymalem od піеgо 
ustпe sprawozdaпie z odbytego spotkaпia (kопіес Х lub pocz<}tek ХІ 
1945 r.) ,.Tatara" і "Zr~ba" z przedstawicielem koпspiracyjпego ukra
inskiego rz<}du. Mi~dzy іппуmі przekazal mi iпformacj~ otrzymaп<} 
od tego Ukrainca, ktбr<} zaпotowalem sobie па przedstawioпym 
arkuszu papieru, obejmuj<}C<} mпiej wi~cej tak<} tresc: w zwi<}zku 
z dzialalпosci<} podziemпego zakoпspirowaпego rz<}du ukrainskie
go і UPA па tereпach Ukraiпy przedпieprzanskiej jest prowadzoпa 
przeciwko піm silпa akcja represyjпa ze stroпy wladz sowieckich, 
w kt6rej bierze udzial wojsko і NКWD. Na tereпach Ukraiпy па za
ch6d od Кijowa w zwi<}zku z піеІеgаІп<} dzialalпosci<} UPA w akcji 
przeciw піm bierze udzial 500000 wojska і NКWD. Na wsch6d od 
Кijowa w zwi<}zku ze slabym zaludпieпiem і tym samym bardzo 
slab<} dzialalпosci<} UPA akcja przeciw піm jest slabsza (puпkt 1.). 
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UPA na terenach wytej opisanych prowadzi walk~ na smierc і zycie. 
jak podawali, niszczctc na terenach Ukrainy sowieckiej urzctdzenia. 
zabudowania, sklady ze zbozem itd. nalezctce do kokhozбw, tym sa
mym rozbijaniem kokhozбw niszczctc gospodark~ rolnct sowietбw 
(punkt 2). Nast~pnie podawali, iz podziemny nacjonalistyczny ruch 
ukrainski (konspiracyjny rzctd ukrainski- UPA) posiada kontakty ze 
swoimi odpowiednikami ideologicznymi w Czechach, na W~grzech. 
w Rumunii і Bialorusi (punkt 3). W punkcie 4. zanotowalem wiado
mosc przekazanymi przez "Zr~ba", iz tenze przedstawiciel ukrain
skiej organizacji podziemnej zaproponowal nam, czyli WiN, wysla
nie naszego patrolu na tereny Ukrainy przednieprzanskiej (przy ich 
pomocy- UPA) w celu zorientowania si~ w istniejctcej tam sytuacji 
і stwierdzenia wsp6lpracy polsko-ukrainskiej na tamtym terenie. 
W punkcie 5. na tejze kartce zanotowalem zgod~ mojct w sprawie 
pomocy dla mnie czlonkom oddzialбw UPA, kt6ra miala Ьус udzie
lana przez naszct organizacj~ WiN. 

Na wyzej opisanym spotkaniu z "Zr~bem" przedstawH on mi 
prosb~ przedstawicieli ukrainskich w sprawie udzielenia pomocy 
lekarskiej і medykament6w dla czlonkбw organizacji UPA rannych 
w akcji, walce na terenach Ukrainy sowieckiej, jak rбwniez na te
renach polskich w walce z wladzami sowieckimi і przeciwnikami 
politycznymi, jak r6wniez і w Polsce. Ukraincy prosili о tct pomoc, 
poniewaz na terenach za Bugiem nie mieli moznosci ani ukrywania, 
ani leczenia rannych ze wzgl~d6w bezpieczenstwa і braku pomocy 
sanitarnej. Prosb~ t~ zatwierdzHem, polecajctc "Zr~bowi" udziele
nie pomocy rannym czlonkom organizacji UPA. Pomoc ta przeja
wiac si~ miala w przyjmowaniu, melinowaniu і leczeniu czlonkбw 
organizacji UPA srodkami organizacji WiN w miar~ istniejctcych 
mozliwosci. Udzielanie lekarskiej pomocy doraznej ЬуІо jednym 
z punkt6w umowy о wsp6Jpracy naszej organizacji WiN z organi
zacjct UPA. 

W punkcie 6. zaznaczylem sobie prosb~ przedstawiciela ukrain
skiej organizacji podziemnej о skontaktowaniu ich z kierowniczymi 
przedstawicielami naszej organizacji WiN, kt6rzy mogliby zadecy
dowac о wspбlpracy na szerszct skal~. 
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Руtапіе: Podajcie koпkretnie wszystk.ie puпkty lokalпej umo
wy о wspolpгacy orgaпizacji UPA z orgaпizacjct WiN па tereпie 
waszego okrt:gu ustaloпe па spotkaпiu przedstawicieli orgaпi
zacji WiN waszego okrt:gu z przedstawicielami orgaпizacji UPA 
w dпiu 27 pazdziernika 1945 r. 
Odpowiedz: Umowa lokalпa о wsp6lpracy orgaпizacji UPA z orga
пizacjct WiN w пaszym okr~gu. zawarta w dпiu 27 pazdzierпika 
1945 г. z przedstawicielami z гаmіепіа UPA: dow6dcct oddzialu ope
racyjпego .,Kryhct", паst~рпіе szefem wywiadu і іппуmі oraz z гаmіе
піа Okr~gu Lubelskiego orgaпizacji WiN iпspektorem .,Starostwo 
Garwoliп" - iпspektoratu zwaпego r6wпiez rejoпem Biala Podlaska 
oraz szefem wywiadu tegoz iпspektoratu, obejmowala пast~pujctce 
puпkty: wsp6lpraca wywiad6w orgaпizacji UPA і orgaпizacji WiN 
polegajctca па wzajemпej wymiaпie materialбw wywiadowczych, 
wzajemпa pomoc w wy7:ywieпiu і kwaterowaпia, wsp6ldzialaпie 

w zwalczaпiu iпformator6w і wywiadowc6w urz~d6w bezpieczen
stwa, zwalczaпie baпdytyzmu, utrzymaпie lctczпosci mi~dzy orgaпi
zacjct UPA і orgaпizacjct WiN, паst~рпіе wzajemпa wymiaпa materia
lбw propagaпdowych. Powyzsze dапе umieszczoпe sct w гарогсіе 
zwiadowczym iпspektoratu kryptoпim .,Starostwo Garwoliп" z dпіа 
24 ХІ 1945 г., podpisaпe przez szefa wywiadu .,Zuka" і iпspektora 
majora .,Zagonczyka". Opr6cz tego jako dodatkowy puпkt zatwier
dzilem udzielaпie ротосу lekarskiej гаппусh czloпkom orgaпizacji 
UPA zza Bugu. 

Руtапіе: Wyjasпijcie zпасzепіе melduпku pisaпego olowkiem 
przez szefa КW rejoпu 5 powiat ВіаІа Podlaska orgaпizacji WiN 
.Szczerego" adresowaпego do ІКW umieszczoпego w гароr
сіе miesit:czпym "lпspektoгatu Garwoliп" z miesictca grudпia 
1945 r. 
Odpowiedz: Z tresci odczytaпego mi dokumeпtu pisaпego przez 
szefa KW rejoпu 5 powiat Biala Podlaska orgaпizacji WiN wyпika, 
ze па tегепіе tegoz rejoпu (5) zdarzylo si~ kilka wypadk6w wykro
czeпia poza ramy umowy zawartej mi~dzy UPA і orgaпizacjct WiN 
- ze stroпy orgaпizacji UPA, kt6rej czloпkowie dopuscili si~ пapa
d6w rabuпkowych і Ьісіа ludпosci polskiej. Przy tym czloпkowie 
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UPA [wskazywali], ze wspбlpraca z Polakami jest tylko chwilowa. 
а Ukraina і tak b~dzie ро l:.ukбw. Znaczenie tych zajsc trudno mi wy
trumaczyc, poniewaz ЬуІу to wypadki sporadyczne, а nie posiadajctc 
blizszych danych nie mog~ wyjasnic, na jakim tle one powstawaly. 

Gol~biewski 

Przesluchal: [ ... ]1 
Protokolowal: Cieslak chorctzy 

Oryginal, rfkopis. AIPN BU 944/114, Protokol przesluchania Mariana Gol~biew
skiego, 1/utego 1946 r., k. 145-147. 

1 Nieczytelny podpis oficera §ledczego МВР w Warszawie ррог. Jerzego 
Кl;dziory. 



Zary, przysiбlek Lublinca Nowego, 21 maja 1945 r.: przerwa w czasie rozmбw przedstawicieli UGRW і DSZ. W bialym 
plaszczu Marian Got~biewski "Ster", za nim w gt~bi z zatozonymi r~koma jerzy topatynski "Szejk" 



1~46 1uty 1, Warszawa 

Protok6l przesluchania Mariana Gol~biewskiego 
"Stera" dotycz~cy dalszej wsp6lpracy zi~dzy 
DSZ-WiN а UPA 

Pytanie: )ak pn:edstawial sit: dalszy ciotg wsp61pгacy waszego 
Okrt:gu z ukrainslщ organizacjot UPA? 
Odpowiedz: Na pierwszym spotkaпiu z przedstawicielami zakoп
spirowaпego rzctdu ukraiftskiego і orgaпizacji UPA, ktбre odbylo 
sit: okolo 20 maja 1945 г. па pograпiczu powiatu tomaszowskiego 
і lubaczowskiego, uzgodпilismy z піmі, ze w miart: mozпosci Ьt:· 
dziemy wzajemпie ( orgaпizacja WiN і UPA) wymieпiac materialy 
iпformacyjпe і prast: codzieппct. Wspбlpraca rzctdu ukraiftskiego 
і UPA - w calym slowa tego zпaczeпiu - z пasztt orgaпizacjct miala 
пastctpic ро przeprowadzeпiu rozmбw przedstawicieli ukraiftskich 
z wladzami пaczelпymi пaszej orgaпizacji. 

Od maja 1945 г. wspбlpraca z orgaпizacjct UPA przejawiala si~ 
w wymiaпie materialбw propagaпdowych пaszej orgaпizacji і pra
sy podziemпej orgaпizacji UPA oraz w wymiaпie materialбw iп
formacyjпych па tereпach powiatбw wojewбdztwa lubelskiego, па 
ktбrych zпajdowaly si~ oddzialy UPA, jak па przyklad w powiecie 
tomaszowskim, lubaczowskim. 

Okolo 27 pazdzierпika 1945 г. odbylo sit: drugie spotkaпie czloп
kбw-przedstawicieli пaszej orgaпizacji z przedstawicielami orga
пizacji UPA. Spotkaпie to odbylo si~ we wschodпiej cz~sci powiatн 
Biala Podlaska. Na spotkaпiu tym bral udzial z гаmіепіа orgaпizacji 
WiN iпspektor "Starostwa Garwoliп", to jest Bialej Podlaskiej, major 
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.. Zagonczyk" і szef wywiadu inspektoratu pseudoniт "Zuk", ze stro
ny zas ukrainskiej organizacji UPA pseudoniт "Kryha" і inni. "Za
gonczyk" przed Ukraincaтi wyst~powal pod pseudoniтeт "Dziryt" 
zas "Zuk" pod pseudoniтeт "Pajctk". Na spotkaniu tут zostaly oт6-
wione warunki lokalnej uтowy oraz kwestii wsp6lpracy organizacji 
WiN z organizacjct UPA, kt6ra тіаlа polegac na ротосу w wyzywie
niu, kwaterowania, zwalczaniu tak zwanych szpicli і bandytyzтu 

і utrzyтywaniu lctcznosci. Poza tут "Zuk" ("Pajctk") dal przedsta
wicieloт UPA scheтat raportu wywiadowczego, jaki тіеІі nadeslac 
z teren6w zza Bugu. Nast~pnie nastctpHa zтiana trasy podzieтnej, 
kt6ra w dalszyт cictgu wplywala przy nadarzajctcych si~ okazjach. 

)ak sobie przypoтinaт, na spotkaniu w pazdzierniku 1945 г. 

ukrainscy przed~tawiciele zaproponowali nат wyslac na tereny za
buzanskie patrolu w celu zbadania panujctcych tат stosunk6w і po
twierdzenia wsp6lzycia polsko-ukrainskiego. Patrol ten skladajctcy 
si~ z 7-11 ludzi z naszej organizacji тіаl Ьус pilotowany przez spe
cjalnych przedstawicieli organizacji UPA, kt6rzy uтozliwiliby bez
pieczne poruszanie si~ ро terenie Ukrainy zabuzanskiej, posiadajctc 
kontakty lub hasla na саlут tут terenie. Patrol ten тіаl zasadni
czo przejsc tras~ wyznaczonct przez nas ро linii nas interesujctcej, 
а Ukraincy тіеІі w razie potrzeby sluzyc nат swoiтi kontaktaтi 
(тіеlі nawictzywac kontakty) oraz тіеlі udzielic ротосу w wyzy
wieniu patrolu, kwaterowaniu, przy zbieraniu inforтacji. W razie 
wypadku choroby czy odniesienia гаn kogos z czlonk6w patrolu na
szego, UPA тіаlа sluzyc іт ротоссt sanitarnct, udzielic тeliny. UPA 
poтagajctc patrolowi zbieranieт inforтacji тіаlа r6wniez przez to 
zabezpieczyc go przed ewentualnyт spotkanieт si~ z oddzialaтi 
wojska czy NКWD, czy тilicji. Przypuszczam, ze gdyby zaistnialo 
starcie patrolu z oddzialaтi sowieckiтi UPA przyszlaby r6wniez 
z ротоссt zbrojnct. Patrol ten тіаl przebywac na terenach Ukrainy 
Zabuzanskiej раг~ tygodni, 4-5 tygodni. 

Pytanie: )ak przedstawialo sit: zagadnienie wspolpracy waszej 
organizacji WiN z organizacjot UPA ро linii zwalczania oгganow 
Ьezpieczenstwa, Milicji Obywatelskiej па teгenach wojewodz
twa lubelskiego? 
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Odpowiedz: Na to pytanie nie odpowiem. [ ... ) 

Goi~biewski 

Przesiuchai: [ ... )' 
Protokoiowai: Cieslak chorчiy 

Oryginal, rt:kopis. AIPN BU 944/114, Protok61 przesluchania Mariana Golt:biew
skiego, 1 lutego 1946 r., k. 148-149. 

1 Nieczytelny podpis oficera ~ledczego МВР w Warszawie ppor. jeгzego 
Kt;dziory. 



1~46 luty 4, Lubl1n 

Fragaent przesluchania dow6dcy koapanii UPA 
"Wilki"-3 Wlodziaierza Sywaka "Zirki" оа teaat 
stosunk6w ai~dzy UPA і WiN 

[ ... ) 
Pytanie: )ak we wspolnych akcjach pracujecie razem z polskimi 
reakcyjnymi organizacjami? 
Odpowiedz: Z polskct reakcyjnct organizacjct oddzial UPA znajdu
Je si~ w przyjacielskich stosunku, пр.: w maju 1945 r. ja dostalem 
rozkaz, w kt6rym bylo m6wiono, ze dow6dztwo zawarlo umow~ 
z АК о przyjazni. W rozkazie bylo jeszcze m6wiono, ze mi~dzy UPA 
і АК nie powinny Ьус wrogie stosunki, jednak w rozkazie nie m6-
wHo si~ о wsp61nych akcjach. Ten rozkaz pododdzialowi UPA byl 
znany. [ ... ) 

Protokolowal: mjr Bodanow І-І Siwak Wladyslaw 

Odpis, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t. 11, Protok61 przesluchania Wladyslawa 
Siwaka, 4/utego 1946 r., k. 38. 



1~46 luty 4, Warszawa 

Protok6l przesluchania Mariana Gol~biewskiego 
"Stera" na tezat wsp6lpracy wywiadu DSZ-WiN 
z wywiadez UPA oraz 1de1 utworzenia paбstwa 
polsko-ukrainskiego 

Pytanie: Powiedzcie konkretnie, па czym polegala wspolpraca 
wywiadu waszej oгganizacji WiN z wywiadem oгganizacji UPA? 
Odpowiedz: Wspбlpraca naszego wywiadu organizacji WiN z wy
wiadem organizacji UPA polegala na ustnym przekazywaniu infor
macji przez terenowych szefбw wywiadu naszej organizacji і orga
nizacji UPA. 

Pytanie: Czy і w jaki sposob infoгmacje zdobyte od wywiadu 
oгganizacji UPA dotyщce Zwictzku Radzieckiego docieraly do 
was, to jest kierownictwa okг-:gu oгganizacji 'wiN? 
Odpowiedz: lnformacje wywiadowcze otrzymywane przez tereno
wych szefбw wywiadu organizacji WiN w naszym okr~gu od szefбw 
wywiadu organizacji UPA dotycz<tce Zwi<tzku Radzieckiego dociera
ly do mnie drog<t sluzbow'l albo poczt<t organizacyjn<t. аІЬо ustnie 
przy osobistym zetkni~ciu si~ z komendantami obwodбw naszego 
okr~gu. 

Pytanie: )akiego гodzaju infoгmacje otrzymywane od wywiadu 
UPA dostawaliscie pocztct oгganizacyjnct і jakiego гodzaju infor
macje pгzekazywano wam ustnie? 
Odpowiedz: lnformacje otrzymywane od w organizacji UPA doty
CZ<tCe Zwi<tzku Radzieckiego-Ukrainy - czy byly mniej czy wi~cej 
wazne- docieraly do mnie w formie meldunkбw pismiennych, w гз-
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portach wywiadowczych w wypadkach, gdy піе moglem otrzymac 
ich ustпie od komeпdaпtбw odpowiedпich powiatбw. 

Pytanie: )akie informacje wywiadowcze od oгganizacji UPA 
о Zwictzku Radzieckim otrzymywaliscie w raportach wywia
dowczych z waszego o~gu і kiedy? 
Odpowiedz: Glбwпe iпformacje о Zwi<}zku Radzieckim otrzymywa
tem od orgaпizacji UPA w maju 1945 г. па odprawie z ich przedsta
wicielami. Wszystko to dokladпie оріsапе jest w sprawozdaпiu z tej 
odprawy, а zпajduje si~ оЬеспіе w archiwum powiatu Tomaszбw 
Lubelski orgaпizacji WiN. Dalsze mпiej wazпe iпformacje dotycz<}ce 
w ogбle tak zwaпych spraw ukraiftskich umieszczaпe byly w mie
si~czпych raportach wywiadowczych przesylaпych przez iпspekto
raty (rejoпy) Okr~gu Lubliп wzgl~dпie dol<}czaпo [je) do tych rapor
t6w w formie zal<}czпikбw. jakie to byly iпformacje, піе pami~tam. 

Pytanie: Dlaczego w raportach wywiadowczych z teгenu wasze
go O~gu Lubelskiego oгganizacji WiN nie ma wzmianki о in
formacjach dotyщcych Zwictzku Radzieckiego otrzymywanych 
pгzez was od oгganizacji UPA? Czy te informacje pгzekazywane 
ЬуІу ustnie? 
Odpowiedz: Iпformacje о Zwi<}zku Radzieckim otrzymaпe od UPA 
przez паs, to jest orgaпizacj~ WiN, w okresie od maja do koftca listo
pada 1945 г. роwіппу zпajdowac si~ w raportach miesi~czпych z in
spektoratбw, zas informacje, ktбre otrzymalem ustпie od "Zr~ba" 
w pocz<}tku grudnia 1945 г. па spotkaпiu z nim, tenze ostatпi zdo
byt juz ро wyslaniu raportu miesi~czпego za listopad 1945 г., to jest 
ро 20 listopada 1945 г. Poniewaz to informacje dotycz<}ce Zwi<}zku 
Radzieckiego otrzymalem od "Zr~ba" ustпie, [оп] nie umiescil ich 
w гарогсіе miesi~cznym. Оргбсz tych informacji о Zwi<}zku Radziec
kim, ktбre juz podawalem, zadпych innych піе otrzymywalem. 

Pytanie: )akie infoгmacje о Zwictzku Radzieckim pochodч
ce od wywiadu oгganizacji UPA, otrzymaliscie drogct ustnego 
pгzekazania wam - od kogo і kiedy? 
Odpowiedz: Pierwsze informacje wywiadowcze о Zwi<}zku Radziec
kim pochodz<}ce od wywiadu ukraiftskiej organizacji UPA otrzyma-
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tem w maju 1945 г. - ustпie, od Ukraincбw. lпformacja ta mбwita 
о przesladowaпiu orgaпizacji UPA przez wtadze sowieckie, wpro
wadzaпiu ustroju sowieckiego па tereпach Ukraiпy zachodпieJ. 
о przesiedlaпiu Ukraincбw w gl<}b Zwi<}zku Radzieckiego, о tym. 
ze wtadze sowieckie bior<} do wojska Ukraincбw і w zwi<}zku z tym 
mlodziei. ucieka do lasu, dalej о aresztowaпiu 120 klerykбw itd. 

Drug<} iпformacj<} о Zwi<}zku Radzieckim otrzymaп<} od wywiadu 
orgaпizacji UPA byta ta, ktбr<} referowat mi "Zr<tb" w pocz<}tku grud
пia 1945 г. prawdopodobпie, а ktбr<t ja zazпaczytem sobie па kartce 
w kilku puпktach і w poprzedпim protokole doktadпie wyjasпilem. 

Pytanie: )ak uzgodniona zostala kwestia wspolnych akcji ter
гoгystycznych oгganizacji WiN і oгganizacji UPA па teгenie wa
szego okг~gu w umowie zawartej 27 Х 1945 г. na teгenie powia
tu ВіаІа Podlaska (,.Staгostwo Gaгwolin'") z oгganizacjct UPA, na 
ktoгej to odpгawie obecny ЬуІ dowodca oddzialu tak zwanego 
"opeгacyjnego" oгganizacji UPA "Кryha"? 
Odpowiedz: Na to руtапіе koпkretпie піе odpowiem, choc waruпki 
lokalпej umowy zawartej przez "Zagonczyka" z przedstawicielami 
UPA z dпіа 27 Х 1945 г. otrzymatem chyba w listopadzie па pocz<}t· 
ku miesi<}ca, і raport wywiadowczy z listopada 1945 г. otrzymany 
w koncu listopada 1945 г. гбwпіеі. czytatem, lecz піе przypominam 
sobie szczeg6t6w tej kwestii. 

Pytanie: Czy dokonywane ЬуІу wspolne akcje oddziaiOw terтo
гystycznych oгganizacji WiN і oгganizacji UPA? 
Odpowiedz: О wspбlпych akcjach піе jest mi піс wiadomo. 

Pytanie: )ak przedstawiala si~ wspolpгaca z oгganizacjct UPA 
w dziedzinie pгopagandy? 
Odpowiedz: Cz~sc prasy orgaпizacyjпej WiN przychodz<}cej do po
szczegбlпych dow6dc6w tereпowych (iпspektoratбw і obwodбw) 

przekazywali опі orgaпizacji UPA. Ze stroпy orgaпizacji UPA ich 
prasa podziemпa піе przychodzHa do паs regularпie, lecz od czasu 
do czasu otrzymywalem j<} drog<} slui.bow<} jako zal<}czпiki do po
szczegбlпych raportбw orgaпizacyjпych albo tak tylko dot<}czoпe do 
raportбw. 
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Pytanie: )ak ustosunkowaliscie sit: do akcji oгganizacji UPA 
w zwictzku z гepatriacjct Ukгaincow za Bug? 
Odpowiedz: Poпiewaz bylem przeciwпy wysiedlaпiu Ukrainc6w 
z tereпu Polski za Bug, akcj~. kt6r<} prowadzHa w zwi<}zku z tym or
gaпizacja UPA, uwazalem za akt samoobroпy. ja uwazalem, ze za
r6wпo пiesluszпym jest wysiedleпie Polak6w z tereп6w za Bugiem, 
poпiewaz tracimy tym samym podstaw~ do ZC}daпia powrotu tam
tych ziem do Polski, jak tez і wysiedleпie Ukrainc6w z tereп6w Pol
ski przed Bugiem па drug<} stroп~. dlatego ze trzeba b~dzie zrobic 
miejsce Ukraincom. Bylem przeciwпikiem porozumieпia z Ukraiп<} 
sowieck<}, пatomiast bylem za porozumieпiem z Ukraincami spod 
znaku UPA. Uwazalem, ze ро przyjsciu ich do wladzy stosuпki z UPA 
uloz<} si~ korzys~пie dla Polski. 

Pytanie: )ak ustosunkowani byliscie do wspOipгacy waszej oг
ganizacji podziemnej pod nazwct WiN z podziemnct oгganizacjct 
ukгainskct UPA? 
Odpowiedz: Копkгеtпіе bylem za pogl~bieпiem wsp61pracy z orga
nizacj<} UPA, jak tez і wsp61prac<} polityczп<} z ich tak zwaпym koп
spiracyjпym ГZC}dem ukrainskim. 

Pytanie: Со Іctczylo was z oгganizacjct UPA? )akie wspolne cele 
posiadaliscie z oгganizacjct UPA? 
Odpowiedz: Wsp61пe сеІе, jakie l<}czyly пasz<} orgaпizacj~ z orgaпi
zacj<} UPA, to bylo przeprowadzeпie zmiaп spoleczno-polityczпych 
w Polsce, jak і па Ukraiпie sowieckiej і utworzeпie z Ukraiп<} wsp61-
nego panstwa. [ ... ] 

Przesluchal: [ ... ] 1 Gol~biewski 

W obecnosci protokolaпta: 
Cieslak chOГC}ZY 

Oryginal, rfkopis. AIPN BU 944/114, Protok61 przesluchania Mariana Golfbiew-
5kiego, 4 lutego 1946 r., k. 150-152. 

І Nieczytelny podpis oficera sledczego МВР w Warszawie ррог. Jerzego 
K~dziory. 
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1~46 kwiecied 17, Warszawa 

Frag~ent protokolu przesluchania 
Mariana Gol~biewskiego "Stera" dotycz~cy 
zagadnienia wsp6lpracy WiN z UPA оа naradzie 
oficer6w Inspektoratu Za~ojskiego WiN 
16 stycznia 1946 r. 

Pytanie: Prosz~ powiedziet jaki ЬуІ porцdek dzienny drugiej 
odprawy1, waszej podroiy inspekcyjnej Okr~gu Lublin orga
nizacji АК - WiN kolo )ozefowa w lnspektoracie Zamojskim -
[kryptonim] ,.Muzeum". 
Odpowiedz: [ ... ]2 jeszcze dodaj~. ze oprбcz sprawozdan погmаІ
пусh orgaпizacyjпych kapitaп "Turia" і kapitaп "Norbert" referowali 
mi .. spraw~ ukrainsk<(. Meldowal mi, ze па koпtakt, jaki posiadali 
z UPA, zglosH si~ jakis wazпy gosc, delegat rzctdu ukrainskiego za
koпspirowaпego, ktбry przekazal im (przy spotkaпiu z "Norber
tem", mozliwe, [ze] і "Turict". w umбwioпym miejscu) iпformacje 
о stosuпkach paпujctcych па Ukraiпie Zabuzanskiej і dalej w gl~bi 
Ukraiпy, і о zyciu podziemпym itd. Ukraiпiec tеп prosH о о dапіе im 
mozliwosci "odskoku" па пasze tereпy, о zywieпiu ich і pomoc saпi
tarпct. і umozliwieпie koпtaktu -lctczпosci z Zachodem. Propoпowa
li poza tym koпtakt z czyппikami kierowпiczym ich .. rzctdu" і пaszej 

orgaпizacji. Wyslaпie patrolu wywiadowczego пaszej orgaпizacji 
na Ukraiп~ przy ротосу UPA і іппусh сzуппіkбw ukrainskich pod
ziemпych bylo паdаІ aktualпe. Zasadпiczo spraw~ t~ referowal mi 

1 Odprawa dow6dztwa WiN Okr~gu Lublin miala miejsce 16 stycznia 
1946 r. w poblizu J6zefowa w powiecie bHgorajskim. 

L Tu і w pozostalych miejscach pomini~to om6wienie sprawozdafl organi
zacyjnych па odprawie nie dotycz<Jcych wsp6lpracy z UPA. 
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па poprzedпiej odprawie "Norbert", wtedy tez dalem mu rozkaz 
udzieleпia ротосу Ukraincom w ramach пaszych mozliwosci. Poza 
tym polecHem przygotowac taki patrol пaszych ludzi і wyslaпie go 
па Ukraiп~ па wiosп~ 1946 г. [ ... ] 

Na odprawie kolo jбzefowa w dпiu 16 І 1946 г. polecHem "Tu· 
гіі" і "Norbertowi" oczekiwac па odpowiedz od koпspiracyjпego 
rzc:tdu ukrainskiego w sprawie ich stosuпku do gгапіс poludпiowo· 
-wschodпiej Polski sprzed 1939 г. · 

Руtапіе: Sledztwu wiadomo jest, ze "Turia" czy "Norbert", refe
rujctc sprawt: ukrainsюt па odprawie w dпiu 1611946 r., powie
dzieli wam, iz delegat tеп otrzymal waruпki, jakie stawia пasz.a 
orgaпizacja Ukraincom і z tym wyjechal do Кijowa. Wyjasпij
cie, jakie to waruпki przekazal "Turiaн czy "Norbert" delegacji 
zakoпspirowaпego rzctdu ukrainskiego, ktore teпze zawiozl do 
Кijowa, а wy wydaliscie rozkaz, azeby oczekiwac odpowiedzi 
Ukraincow- щdu ukrainskiego? 
Odpowiedz: Do koпtakt6w z tym delegatem koпspiracyjпego rz~
du ukrainskiego doszlo chyba w grudпiu 1945 г. і па spotkaпiu tym 
"Norbert" przekazal temu delegatowi ukrainskiemu руtапіе о ich 
stosuпek do Ziem Zabuzanskich poludпiowych і gгапісе Polski 
sprzed 1939 г., со przez паs moglo Ьус uwazaпe za waruпek паwі~
zапіа z koпspiracyjпym rzc:tdem ukrainskim scislejszych stosuпk6w 
і wsp6lpracy. Poпiewaz ja піе wykluczalem mozliwosci blizszego 
wspбlzycia z tymi Ukraincami ро uzyskaпiu eweпtualпym пaszego 
і ich zwyci~stwa паd Sowietami і rzeczywistoscic:t polsk<t. W zwi<tz
ku z tym pytaпiem kazalem "Turii" і "Norbertowi" oczekiwac па od
powiedz koпspiracyjпego rzc:tdu ukrainskiego. 

Руtапіе: Na czym polegala wspolpraca waszej orgaпizacji 

z UPA do styczпia 1946 r. па tereпach styku w Tomaszowskim 
Obwodzie. 

Odpowiedz: Do wyzej okresloпego okresu wsp6lpraca пaszej orga
пizacji z Ukraincami - UPA polegala zasadпiczo па wspбlпym zwal
czaпiu baпdytyzmu, wymiaпie iпformacji wywiadowczych od czasu 
do czasu і stalej wymiaпie prasy podziemпej пaszej і ich. 
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W styczпiu 1946 r. zgodzHeт sic: rбwпiez і роІесНет to "Tu
rii" і "Norbertowi" udzieleпia ротосу saпitarпej UPA, oczywiscie 
w тіаrс: тozliwosci. Poza tут тіеІіsту wyslac patrol wywiadow
czy па Ukraiпc: przy ротосу UPA, аІе dopiero па wiosпc: w 1946 r., 
jakby sic: осіерШо trochc:. ( ... ] 

Przesluchal: ( ... р Golc:biewski 

Oryginal, rvkopis. AIPN BU 944/114, Protok61 przesluchania Mariana Gol~biew
skiego, 17 kwietnia 1946 r., k. 213-214. 

І Nieczytelny podpis oficera sledczego МВР w Warszawie ppor. )erzego 
K~dziory. 



1946 8aj 13. Warszawa 

Fragment protokolu przesluchania Mariana 
Gol~biewskiego "Stera" dotycz~cy stosunku 
szefa Obszaru Centralnego WiN J6zefa 
Rybickiego "Macieja" do wsp6lpracy WiN z UPA 

Pytanie: Prosz~ wyja.Snil:, jakie stanowisko zajmowal szef Obszaro 
Centralnego organizacji WiN "Madej" w sprawie wspOipracy wa
szej organizacji z UPA і zakonspirowanym "n:ctdem ukrainskim·. 
Odpowiedz: Na wsp6lprac~ tereпow<l w пaszym Okr~gu orgaпizacji 
WiN z orgaпizacjCI UPA posiadalismy calkowit.} saпkcj~ szefa Obsza
ru Ceпtralпego "Macieja" przez to, ze піе zabraпial паm jej, wiedzCic 
szczeg61owo о rozmiarach tej wsp6lpracy z raport6w пaszych і za
lCiczпik6w do listopada і grudпia 1945 r. wi<Iczпie, а па odprawie ze 
mп<l w grudпiu przed 10-tym 1945 r. "Maciej" па mojCI propozycj~ 
о пawi<Izaпiu scislejszej wsp6lpracy z Ukraincami z zakoпspirowa
пego rzCidU ukrainskiego spod zпaku UPA powiedzial, ze: "Sprawa ta 
b~dzie па warsztacie w styczпiu 1946 r., zas wy ze swojej stroпy po
stawcie im руtапіе, jakie jest ich staпowisko do Ziem Wschodпich". 

)а zrozumialem to w tеп spos6b, ze bylby to waruпek do na
wi<Izaпia scislej wsp6lpracy z Ukraincami па пaszym szczeblu 
ceпtralпym. jedпoczesпie to oswiadczeпie bylo saпkcjoпowaпiem 
dotychczas koпtyпuowanej wsp6lpracy tereпowej orgaпizacji WiN 
z orgaпizacj<I UPA oraz krokiem wst~pпym do паwіСІzапіа scislych 
stosuпk6w z koпspiracyjпym rzCidem ukrainskim - tym samym 
і UPA- па szczeblu kierowпictwa orgaпizacji WiN. 

Pytanie: W jaki sposob wykonaliscie powyisze polecenie "Ma
cieja" w spгawie wspolpгacy z Ukraincami spod znaku UPA і za
konspirowanego .. rzctdu" ukгainskich nacjonalistow? 
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Odpowiedz: Rozkaz "Macieja" w powyzszej sprawie zawierajctcy ру
tапіа do "koпspiracyjпego rzctdu ukrainskiego" przekazaieт w kilka 
dпі рбzпіеj kapitaпowi "Norbertowi", koтeпdaпtowi obwodu To
maszбw Lubelski orgaпizacji WiN, ktбry posiadal wlasпie koпtakt 
z UPA. Rozkaz tеп przekazaleт "Norbertowi" w Warszawie przy 
ul. Lwowskiej 10 тieszkaпia 16, w тieszkaпiu па Tabaczynskiego 
(w pokoju Bukietynskiego Магіапа). 

Pytanie: Wyjasnijcie, jakie sprawy zwictzane ze wspolpracct wа
щ і waszej oгganizacji WiN z UPA meldowal wam na powyi
szym spotkaniu konspiracyjnym kapitan "Norbert", komen
dant obwodu Tomaszow Lubelski. 
Odpowiedz: Na spotkaпiu poW}'Zszyт kapitaп "Norbert" przekazal 
mi iпforтacj~ o·Zwictzku Radzieckiт otrzyтaпe przez піеgо od wy
wiadu UPA па jеdпут z ostatпich spotkan w tereпie jego obwodu 
oraz zaтeldowal ті prosb~ UPA о udzieleпie іт ротосу saпitarпej, 
о сzут zezпawaleт juz w poprzedпich protokolach szczegбlowo. 
W odpowiedzi па to dateт "Norbertowi" rozkaz, azeby udzieШ ро
тосу saпitarпej orgaпizacja UPA і azeby przekazat руtапіе "Macie
ja" do "koпspiracyjпego rzctdu" ukrainskich пacjoпalistбw. 

Pytanie: Wyjasnijcie, jakct prosb~ przedstawiliscie szefowi 
wywiadu Obszaru Centralnego "S1" na spotkaniu z nim przed 
15 grudnia 1945 r. 
Odpowiedz: Na spotkaпiu z szefeт wywiadu Obszaru Ceпtralпego 
orgaпizacji WiN "S1" w Warszawie przed 15 grudпia 1945 r. prze
kazaieт тu spraw~ wsp6lpracy пaszej orgaпizacji z UPA, przeka
zaieт тu iпforтacje z ZSRR otrzyтaпct od "Norberta" (z wywiadu 
UPA), spraw~ ротосу saпitarпej udzieloпej тоіт rozkazeт dla 
UPA, oprбcz tego prosHeт "S1", zeby popart u "Macieja" spraw~ po
zytywпego zalatwieпia wsp6ipracy z UPA W odpowiedzi "S1" po
wiedzial ті, ze poprze t~ spraw~. [ ... ] 

Przestuchal: [ ... ] 1 Got~biewski 

Oryginal, r~kopis. AIPN BU 944/114, Protok61 przesluchania Mariana Gol~biew
skiego, 13 maja 1946 r., k. 264-265. 

І Nieczytelny podpis oficera sledczego МВР ррог. )erzego Kc;dziory. 



1946 czerw1ec 16, а.р. 

Sprawozdanie referenta propagandy Okr~gu ІІІ 
Teodora Harasyaiaka "Dunajskiego• о spotkaniu 
przedstawicie11 UPA z przedstawicie1aai WiN 
18 aaja 1946 r.· 

Kr6tkie sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami WiN 
dnia 18 V 1946 г. 

Spotkanie odbylo si~ zgodnie z umowct dnia 18 V 1946 r. w le
sie1. Trwalo od godz. 10. do 20. Ze strony ukrainskiej przedstawi
ciele ЬуІі nast~pujёJcy: "Rawicz"2

, "Jawir"3
, "Chmarny"4

• Ze strony 
polskiej: przyw6dca delegacji "Ostoja"5, referent [ds. propagandy?] 
z Warszawy; referent obwodu ,,Azja"6

; komendant powiatu kapitan 

· Dokument powstal16 czerwca 1946 r., jednak zostal umieszczony wsr6d 
dokument6w sprzed 28 maja 1946 r., poniewaz jego tresc dotyczy wydarzen 
poprzedzaj<Jcych atak na Hrubiesz6w 28 maja 1946 r. Podobnie dokument na· 
stt:pny. 

1 Spotkanie to odbylo sit:, jak twierdzH w zeznaniach Leon tapinski "Bogu
slaw", w lesie kolo Adeliny. 

2 "Rawicz" - pseudonim referenta propagandy Okrt:gu ІІІ Teodora Harasy
miaka "Dunajskiego" w ramach wspOlpracy z WiN. 

3 "Jawir"- pseudonim Mikolaja topuszans)<iego "Sloty" w ramach wsp6l
pracyz WiN. 

4 "Chmarny" - pseudonim pracownika SB w Okrt:gu ІІІ Wlodzimierza Ва· 
talii "tewka" w ramach wsp6lpracy z WiN. 

5 )an Zadr<Jg "Ostoja" - szef Biura lnformacji і Propagandy Okrc:gu Lubel· 
skiegoWiN. 

6 Waclaw D<tbrowski ,,Azja" - komendant Obwodu Hrubiesz6w, drugi za
stt:pca komendanta Obwodu Lublin WiN. 
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"Wyrwa"7
; 5 oficerбw WiN; 1 przedstawiciel powiatu і przedstawi

ciele powiatu Tomaszowskiego; 1 sekretarz. 
Porz<tdek dпіа: 
1. Sytuacja па swiecie- referat "Ostoi", 
2. ldea wspбlpracy Polska-Ukraiпa - "Rawicz", 
З. ldea wspбlpracy Polska-Ukraiпa- "Ostoja", 
4. Sprawy wojskowe, 
5. Sprawy tereпowe, 
6. Sprawy gospodarcze, 
7. Zakonczeпie. 

Na wпiosek "Ostoi" koпfereпcja роwіппа odbywac si~ 2 dпі, zeby 
dokladпie omбwic wszystkie sprawy. jedпak brak zywпosci dla od
dzialu wojska polskiego (liczyl 1 ОО os6b) па to піе pozwalal і koп

fereпcja tгwala 12 godziп z jedпogodziПП<t przerw<t. 
Ad. 1. Рап "Ostoja" w swoim referacie wyjasпil sytuacj~ poli

tyczп<t па swiecie, gdzie zarysowuj<t si~ dwa swiaty: а) prawdziwie 
demokratyczпy і ь) zaprzeczeпia wszystkiego со ludzkie - swiat 
barbarzynski. Trwa koпsekweпtпa wojпa mi~dzy tymi swiatami 
і jedeп z пісh musi wygrac, а drugi zgiп<tC:. Теп ktбry zgiпie, to swiat 
bolszewicki. Ро powaleпiu bolszewizmu maj<t powstac пiezalezпe 
panstwa, а w glбwпej mierze Ukraiпa і Polska, ktбre musz<t zwi<t
zac si~ ze sob<t ide<t wspбlpracy, аЬу wypelпic historyczп<t misj~ па 
wschodzie Europy і obezwladпic imperializm rosyjsko-пiemiecki 
oraz zorgaпizowac wszystkich Slowiaп do wуреlпіепіа pewпej hi
storyczпej misji. Prelegeпt kladl пajwi~kszy пacisk па wspбlprac~ 
po\ityczп<t miedzy Ukraiп<t а Polsk<t і to zaraz, zeby jak пajpr~dzej 
wyzwolic si~ spod bolszewickiego jarzma. (W slowach prelegeпta 
odczuwalo si~ szczerosc і піероkбj, ze jesli b~dzie tak dalej, to па
гбd polski w waruпkach bolszewickich przepadпie) Prelegeпt jest 
dobrze zorieпtowaпy w sprawach ukrainskich па podstawie \ektur 
Lеопа Wasilewskiego8 oraz оЬеспеj rzeczywistosci. 

J Stanislaw Кsictzek "Wyrwaн. "Turiaн (1909-2006)- komendant Obwodu 
Tomasz6w Lubelski WiN. 

н Leon Wasilewski (1870-1936)- polski polityk, socjalista, znawca proble
matyki wschodnioeuropejskiej, autor m.in. Kresy Wschodnie- Litwa і Bialorus. 
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Ad. 2. "Rawicz"- przedstawH w swoim referacie wsp6lprac~ pol
sko-ukrainskct па przestrzeпi dziej6w, od czas6w ksictz~cych do te
razпiejszosci. WyrazH koпieczпosc scislej wsp6lpracy w оЬеспусh 
czasach піе tylko mi~dzy Ukraincami а Polakami, ale w og61e ze 
wszystkim пarodami zпiewoloпymi. 

Ad. З. "Ostoja" w swoim referacie przedstawH etyczпe, ekoпo
miczпe, psychiczпe, spoleczпe, kulturowe і religijпe stroпy wsp6l
:iycia polsko-ukrainskiego, kt6re staпowict r~kojmi~, ze takie wsp6l
:iycie mi~dzy oboma пarodami jest mozliwe і kопіесzпе. 

Ad. 4. Zdecydowaпo о dokoпaпiu wsp61пej akcji па Hrubiesz6w. 
Ad. 5. "Azja" і "Rawicz" om6wili wszystkie sprawy tereпowe і do

prowadzili do przyj~cia pewпych postaпowien. 
Ad. б. Sprawy gospodarcze odпosHy si~ do relacji haпdlowych. Ро

Іасу majct паm d'ostarczac wszelkie przedmioty codzieппego uzytku, 
а Ukraincy majct im dostarczac kопіе, wozy, tluszcze і zboze па mctk~. 

Ad. 7. Postaпowioпo za trzy tygodпie zjechac si~ zпowu, а "Ostap" 
przedlozyl wпiosek, zeby spotkali si~ przedstawiciele obydwu kie
rowпictw z daleko idctcymi pclпomocпictwami і swoje postaпowie
пia па koпfereпcji podpisali jako akty panstwowe. 

Naszct delegacj~ ochraпial oddzial 20 zolпierzy. 

16.6.1946. 
Chwala Ukraiпie! 

Dodatkowe wyjasпieпia do puпktu 5: 

"Rawicz" 

а) om6wioпo і uzgodпioпo пast~pujctce sprawy: ukrainska і pol
ska ludпosc суwіІпа moze bez zastrzezen mieszkac па terytorium 
polskim і ukrainskim, jesli піе b~dzie szkodzic dzialaпiom wyzwo
lenczym obydwu пarod6w oraz піе b~dzie пalezec do wrogiego (ko
muпistyczпego) obozu; 

Ь) піе ma zastrzezen со do przybywaпia ukrainskich oddzialбw 
wojskowych па tereпach polskich, аІе ро uprzedпim аІЬо p6zпiej
szym powiadomieпiu polskiego kierowпictwa WiN. 

Podlasie і Chelmszczyzna. Galicya Wschodnia. Ukraina (1917), Kwestia ukrain
ska jako zgadnienie mi~dzynarodowe (1934 ). 
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Schemat koszar Wojska Polskiego w Hrubieszowie wykonany przez 
sztabowcбw UPA 
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с) ranni і chorzy Ukraincy z UPA oraz Organizacji mogct przeby
wac па terytorium polskim, gdzie otrzymajct pomoc lekarslщ; 

d) polskie і ukrainskie sctdy rewolucyjne mogct sctdzic wedlug 
swoich praw przestc:pc6w politycznych і kryminalnych obu narodo
wosci, jednak powiadomict о tym protokolarnie drugct stronc:; 

е) wyznaczono punkt spotkan і lctcznosci9
• 

Tlumaczenie zjt:zyka ukrainskiego. 
Archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery, Toronto. 

q W i-:zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: .Litopys UPA", 
t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j "Danyliw": Cholmszczyna і Pid/aszszia (Do
kumenty і materialy), red. Р.). Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 798-799. 

10 Brak podpisu. 
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Protok6l ze spotkania przedstawicieli UPA 
z przedstawicielaai WiN 18 zaja 1946 r. 
sporz~dzony przez pracownika referatu 
propagandy Okr~gu ІІІ Mikolaja topuszanskiego 
"Slot~·· 

Protok6l spotkania z przedstawicielami WiN 
dnia 18 V 1946 r. 

Na spotkaniu z naszej strony obecni byli: "Rawicz", "Jawir·. 
"Chmarny". Obecni ze strony polskiej: pan "Ostoja" - referent poli· 
tyczny z centrum, z Warszawy; pan "Azja" - inspektor okr~gowy; ko
mendant powiatowy kapitan "Wyrwa"; 4 oficer6w WiN; 1 przedsta· 
wiciel chelmskiego kierownictwa powiatowego; 2 przedstawiciele 
z powiatu tomaszowskiego; 1 sekretarz і 1 porucz11ik- dow6dca od· 
dzialu ochraniajctcego. Delegacj~ WiN ochranial oddzialliczctcy 100 
ludzi. Naszct delegacj~ ochranial pododdzial w sile 20 ludzi. 

Konferencja zacz~a si~ о godz. 1 О. і trwala do godz. 20. z jedno-
godzinnct przerwct [ obiad]. 

Porzctdek narad: 
1. Sytuacja polityczna па swiecie- pan "Ostoja"; 
2. ldea frontu narod6w ujarzmionych і wsp6lpracy polsko

-ukrainskiej- kolega "Rawicz"; 
З. ldea wsp6lpracy polsko-ukrainskiej- pan "Ostoja"; 
4. Sprawy wojskowe; 

• Dokument powstal16 czerwca 1946 r., jednak zostal umieszczony wsr6d 
dokument6w sprzed 28 maja 1946 r., poniewaz jego tresc dotyczy wydarzen 
poprzedzajёjcych atak na Hrubiesz6w 28 maja 1946 r. 
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5. Wzajemne stosunki terytorialne od Wlodawy ро BHgoraj; 
6. Sprawy gospodarcze; 
7. Zakonczenie. 
Przedstawiciel WiN, pan "Ostoja", proponowal prowadzenie od

prawy dwa dni, jednak brak zywnosci dla ich oddzialu ЬуІ przyczy
not skrбcenia jej do jednego dnia. 

Przed godz. 10. przyszedl do nas oddziaJ WiN w liczbie 8 ludzi 
z zapytaniem, czy jestesmy gotowi do konferencji. Szefnaszej delega
cji "Rawicz" powiedziaJ, ze jestesmy gotowi. Wtedy komendant gru
py polskiej wyslal2 zolnierzy ро polslщ delegacj~. Za kilka minut zja
wHa si~ liczna polska delegacja w towarzystwie wi~kszego oddzialu 
ubranego w polskie mundury. Na jego czele szlo dwбch zolnierzy, za 
nimi dwбjkami delegaci, za delegatami dwбjkami szla reszta ochro
ny. Przywitawszy si~ z naszymi і wymieniwszy kilka kurtuazyjnych 
slбw, przystqpiono do konferencji, ktбra odbyla si~ w lesie. [ ... ] 

Ad. 1. Zgodnie z porzqdkiem obrad pan "Ostoja" referowal sytu
acj~ politycznot na swiecie. Na poczqtku podkresШ znaczenie 11 woj
ny swiatowej dla narodбw zniewolonych, w tym dla Ukrainy. "Ukra
iny sowieckiej nie uznajemy, Ьо znamy prawdziwie oblicze ZSRR". 
Dalej prelegent udowadnia potrzeb~ wsp6Jpracy polsko-ukrainskiej. 
Twierdzi, ze wladze polskiego ruchu podziemnego od poczqtku ro
bily wszystko, аЬу nastqpHo zblizenie z podziemiem ukrainskim, 
ze nie ma wi~kszych rбznic, ktбre moglyby [stanowic przeszkod~] 
w stosunkach polsko-ukrainskich і zapewniamy czystosc tej idei. 
Chcemy dwбch wolnych naszych narodбw w wolnych panstwach. 

11. "Ostoja" uwaza, ze swiat podzieШ si~ na dwa wrogie obozy. 
Pierwszy - demokratyczny, drugi - terroru і przemocy. "Powstaje 
pytanie: czy jest mozliwa wspбlpraca lub istnienie obok siebie tych 
dwбch obozбw? Nie! Jeden z nich jest skazany na smierc, а upasc 
musi swiat bezprawia! Demokracja- to nasza idea, za ktбrq idziemy 
па smierc, nie dlatego, ze demokracja musi wygrac, аІе dlatego, ze 
walczymy о prawd~" . 

.. )akie sq nasze orientacje dyplomatyczne?" . 

.. )estesmy za prawdziwq demokracjq anglo-amerykansiщ, ktбra 
kolo skupia wok6J siebie szereg mniejszych panstw, z radosciq id<t
cych na wsp6Jprac~ [z nimi] jak rбwny z rбwnym. Z drugiej strony 
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Pociski rakietowe produkcji niemieckiej do wyrzutni 
typu Nebelwerfer wykorzystywane przez oddzialy UPA 
na terenie 28. Odcinka Taktycznego "Danyliw" (blt;dnie 
zidentyfikowane przez МВР jako pociski V-1) 

jest Zwi<}zek Sowiecki - wi~zienie narod6w. Narody ujarzmione nie 
maj<} podstawowych ludzkich praw. Sami bolszewicy m6wi<}, ze pa
nuj<} nad 70 r6i.nymi narodami". 

"Nasze haslo to Wolnosc obywatela і niezaleznosc panstwa!· 
Ukraina jest jednym z tych panstw, kt6re nie ma ni jednego, ni dru
giego. Ukraina, wielki kraj gn~biony przez bolszewik6w, stworzyta 
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wykrystalizowaпC} ide~ і smiato dC}zy do wyzwoleпia. Biatorus tego 
піе wykazata". 

Swiat wedtug prelegeпta upoГZC}dkuje "Karta Atlaпtycka 1 - wspa
пiale dziclo Roosevelta". Karta Atlaпtycka роwіппа Ьус ewaпgeliC} 
wszystkich poczyпan polityczпych. Na ostatпiej koпfereпcji w )akie 
і па пast~pпych odst<}pioпo od zasad Karty Atlaпtyckiej, аІе teraz 
obserwujemy teпdeпcj~ jej realizowaпia w przysztosci. Dowodem 
tego moze Ьус przem6wieпie Churchilla. Dzi~ki temu przem6wieпiu 
orieпtujemy si~, ze do walki dwбch oboz6w zmobilizowaпa zostala 
calosc sH swiata. Churchill swym przem6wieпiem przygotowat орі
пі~ swiatowC} moralпie і zmobilizowat do przysztych wydarzen па 
swiecie. Prowadzoпa jest tak.Ze mobilizacja zasob6w materialпych, 
ale p6ki со bardziej tajпa, chociaz juz jest widoczпa. W USA prowadzi . 
si~ оgбІпе przeszkoleпie wojskowe, chociaz juz jest rok ро wojпie. 
То zпaczy, ze tam uwazajC}, ze dla realizacji swoich idei trzeba b~dzie 
kопіесzпіе uzyc sity. W przemбwieпiu Staliпa па temat 25-letпiego 
plaпu pracy mбwi si~, ze w tym czasie przemyst wоjеппу osiC}gпie 
.пajwyzszy" poziom. Swiadczy to о tym, ze wspбtpraca ро 11 wojпie 
swiatowej zaczyпa si~ od przygotowan do wojпy. Dlatego tak.Ze Ko
miпterп2 koпtyпuuje swojC} prac~, chociaz oficjalпie zostat rozwiC}
zaпy. Najbardziej іпtепsуwпС} prac~ w Polsce Komiпterп prowadzH 
па ziemiach ukrainskich і przez to w Polsce, potem te ziemie wlC}
czoпo do sowieckiego kolosa. То samo stato si~ z Zakarpaciem. 

"Со prezeпtuje sobC} оЬеспіе Rosja і Staliп па swiecie?". 
То руtапіе prelegeпt objasпia tak: Rosja starata si~ stworzyc ta

kie waruпki polityczпe па агепіе mi~dzyпarodowej, аЬу mozпa byto 
dowolпie lawirowac і zawsze si~ usprawiedliwic w obliczu prawa. 
Dlatego wprowadzeпie przedstawicieli Ukraiпy, Biatorusi і Polski 
do ONZ ma tez zпасzепіе propagaпdowe, Ьо bolszewicy udowad
niajC} tym samym, ze te panstwa SC} піеzаІеzпе. 

1 Karta atlantycka - deklaracja Winstona Churchilla і Franklina D. Roose
н:·lta z 14 sierpnia 1941 r. NakresШa опа cele і wartosci, w imit; ktбrych Wiel
k.1 Brytania і USA biol<j udzial w 11 wojnie swiatowej. 

1 Komintern - Kommunisticzieskij lnternacional (ros.): mit;dzynarodowa 
organizacja skladaj(ica sit; z partii komunistycznych z r6:inych kraj6w w latжh 
1919-1943, tu: blok komunistyczny w Europie. 
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"Obluda musi zпikпctc. Stoimy ро stroпie walki о demokratyczny 
lad na swiecie!". 

Walk~ dwбch blok6w juz widzimy przy stole iпstytucji, kt6гct jest 
ONZ. Wyszlo tam па jaw, ze przedstawiciele bolszewikбw nie repre
zeпtujC} woli poszczegбlпych narodбw, а bezwzgl~dпie wykonuj~ 
wol~ Staliпa. 

Przedstawiciele demokratycznych panstw піе SC} "pioпkami" An
glii апі Ameryki, а wyst~pujct w ONZ, jako przedstawiciele wolпych 
panstw w оЬгопіе zasad demokracji і praw wlasпych lub іппусh пa
rod6w, czego dowodem jest swiatle wystC}pieпie Kuby w ONZ. МаІе 
пагоdу піе boict si~ wsp61pracy z krajami demokratyczпymi, Ьо 
wiedzct. ze te uszaпujct ich prawa. USA to пajwi~ksze demokratyczne 
panstwo swiata, z kt6rego іппі czerpict zasady demokracji ( uwaga 
protokolanta: demokracj~ angloamerykanskC} mбwca mоспо ideali
zuje ). ONZ to tw6r Aпglii і Ameryki, to drzewko doswiadczalпe, na 
ktбrym rodzct si~ dobre і zle owoce. 

Proces пorymberskP urzctdzoпo ро to, аЬу wszystkie orgaпizacje 
spoleczпe swiata pozпaly zlo tугапіі oraz dlatego, zeby wiedzialy, ze 
swiat demokracji walczy о prawd~. sprawiedliwosc, ze humaпizm 
zwyci~za, а zlo zostaje osctdzoпe. Swiat demokratyczпy dctzy do wol
пosci, spokoju, sprawiedliwosci. Przeciwdziala temu bolszewizm, 
ktбry nigdzie піе zapaпowal za zgodct пarodu, w wyпiku glosowaпia 
powszechпego; zawsze obejmuje оп wladz~ podst~pпie, ро trupach 
і zпiewoleпiu іппусh narodбw. 

Bolszewizm пajlepiej pokazal swojct twarz па пaszej skбrze. ІІе 
musieli wycierpiec Ukraincy w ciC}gu 26 lat zпiewolenia, gdy dozпa
li tyle пieszcz~sc w tak krбtkim czasie. jak bolszewicy dotrzymujct 
swych оЬіеtпіс, пajlepiej піесh posluzy przyklad wolпosci Ukrainy. 
Kazdy wie, ze со roku 1 О% ludпosci musi zostac wyrwaпych ze swe
go miejs~a. Tak traktujemy і оЬеспсt repatriacj~ Ukraincбw do ZSRR. 

Teraz bolszewicy chcct torpedowac ONZ. Aпglia stoi w pierwszej 
lіпіі walki z bolszewizmem. Ameryka odgrywa rol~ przywбdcy і sta-

3 Proces norymberski - сіёІg postc:powan karnych specjalnie utwoгzoncgo 
do ukarania zbroni nazistowskich Mi~dzynarodowego Trybunatu Wojskowe
go, kt6ry dziatat w latach 1945-1949 z siedzibёt w Norymberdze. 
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га si~ mobilizowac przeciwko bolszewizmowi wszystkie narody. Bol
szewicy atakuj<} Angli~ ze wszystkich stron (kampania w lndii, Egipt, 
Persja, Grecja itd.), ale swiat odkrywa prawdziwy cel tych dzialan. Na 
przyklad de Gaulle odkryl prawdziwe oblicze komunistycznej roboty 
w Francji і nazwal і<І ро imieniu. Powiedzial, ze nigdy nie zgodzi si~ 
na to, zeby Paryz byl podporz<}dkowany Moskwie. Wlochy staraj<} si~ 
odbudowac і stac si~ przydatne w ONZ, ale potrzebna jest jeszcze 
kwarantanna, а Stalin jak moze kokietuj~ swoj<} stron~. Swego czasu 
general Sikorski zainicjowal Federacj~ Narodбw Slowianskich. jako 
pierwsza wstC}pHa do niej Czechoslowacja, ale potem Benesz4 sprze
dal te ide~. zeby pozostac przy wladzy. Teraz polega na Zwi<}zku So
wieckim і nie zawahal si~ sprzedac Zakarpacia. W Rumunii, na W~
grzech, w Bulgari.i, jugoslawii tald:e panuje bolszewizm і d<}ZCІ tam do 
wyzwolenia. Prelegent podkresla jeszcze raz, ze moralna mobilizacja 
swiata juz si~ dokonala, а teraz swiat przygotowuje si~ pod wzgl~
dem materialnym. Konczy swбj referat haslami: 

"Niech zyje demokracja! Niech zyje Niepodlegle Panstwo Ukrain
skie! Niech zyje Niepodlegle Panstwo Polskie!". 

Ро krбtkiej przerwie glos zabral pan "Ostoja", proponuj<}c dysku
sj~ na ten temat. 

Kolega "Rawicz" dodal swбj glos jako koreferat do oceny poli
tycznej. Podkreslal w nim znaczenie walki narodбw zniewolonych 
przeciwko bolszewizmowi, wykazal potrzeb~ konsolidacji narod6w 
zniewolonych, а tald:e koniecznosc orientacji na wlasne sHy oraz re
wolucj~5 narodбw zniewolonych. 

Kolega "Rawicz" zadal nast~puj<}ce pytania do wyjasnienia przez 
stron~ polsk<}: 

1. Czy mozliwa jest rewolucja w Rosji? 
2. Czy mozliwa jest rewolucja narodбw zniewolonych? 
З. Czy dojdzie do ІІІ wojny swiatowej? 
1. (і 2) Mozna odpowiedziec tak і nie. Mozna to przedyskutowac, 

Ьо dlaczego bolszewicy przewiduj<} kontrrewolucj~. ale uwa2:amy, 

4 Edward Benesz (1884-1948) - polityk czeski; prezydent Czechoslnwacji 
w latach 1945-1948. 

5 W oryginale: rezolucje. 
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Prowadnica (wykonana przez kowala) pocisk6w rakietowych produkcji 
niemieckiej wykorzystywana przez oddziaty UPA na terenie 28. Odcinka 
Taktycznego .. Dany\iw" 

ze bez czynnik6w zewn~trznych nie odniesie ona sukcesu. Nie li
czymy na rewolucj~, Ьо jak mozemy liczyc na to, со nie rozstrzygnie 
naszych problem6w. Liczymy si~ raczej z gorszym, niz na lepszym, 
zeby si~ nie rozczarowac. 

З. Jasnej odpowiedzi nie mozna udzielic. Myslimy, ze w tym roku 
wybuchnie, Ьо gdyby si~ odwlek!o, Rosja mia!aby takze bomb~ ato
mowq і nikt wtedy nie wie, czy dosz!oby do uderzenia teraz. Wszy
scy widzq, ze wojna jest w przygotowaniu, а ONZ, jak zosta!o powie
dziane, eksperyment, drzewo dobrego і z!ego, utworzone zostalo 
przez Angli~ і Ameryk~, zeby zrzucic z siebie odpowiedzialnosc za 
ІІІ przyszlq wojn~ swiatowq. Dlatego przede wszystkim potrzebna 
jest moralna mobilizacja sil, а wtedy mozna b~dzie przygotowywac 
si~ od strony materialnej. Z przem6wienia Churchilla widac, ze mo
ralnie swiat jest juz gotowy. Gdyby wojna nie wybuchla, а Polska 
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zostata zmieniona w republik~ sowieckCІ, zaczynajCІ w Polsce rewo
lucj~. :іеЬу wywotac wielk'l wojn~ stowianskCІ albo wojn~ swiatow'l. 

Ad. 2. Ро przerwie obiadowej przysЩpiono do kolejnych punktбw. 
Kolega "Rawicz" wygtosH referat na temat "ldea wspбtpracy Pol

ska-Ukraina". Historycznie udowodnH, :іе byto wiele momentбw 
wspбtpracy obu narodбw, ale wiele momentбw nie wykorzystano 
і przez to zawsze nast~powat upadek obydwu narodбw. Smutne jest 
to, :іе historycy polscy oraz rosyjscy przerabiali historyczne dane, 
pchajCІC narбd polski do imperializmu, do hasta "od morza do mo
rza". Za tymi chorobliwymi hastami poszedt ГZC~d polski і polscy po
litycy. Wskutek tego doszto do upadku Polski w 1939 г., zle zostata 
rozstrzygni~ta kwestia ukrainska w nowopowstatej Polsce і w ogбle 
problemy ukrainskie na swiecie. 

Dalej prelegent wykazywat koniecznosc wspбtpracy obu naro
dбw w przysztosci w imi~ ich walki przeciwko imperializmowi ro
syjskiemu. Wsp6t:iycie і wspбtpraca musz'l оріегас si~ na szczero-
5ci wzajemnych stosunk6w oraz wzajemnym poszanowaniu swoich 
5wi~tosci. Та wsp6lpraca musi Ьус nie tylko na papierze czy w sto
sunkach dyplomatycznych, ale musi si~ zakorzenic і dotrzec do 
wszystkich warstw spoteczenstwa. Taka wspбlpraca musi si~ upo
wszechnic wsrбd wszystkich narod6w ujarzmionych, а w gtбwnej 
mierze SC~Siadбw: Polski і Ukrainy. W tym miejscu prelegent zacy
towat dwa artykuty z Platformy UGRW о wspбlnej walce narodбw 
ujarzmionych przeciwko bolszewizmowi oraz о wzajemnych sto
sunkach dobros'lsiedzkich z narodami SCІSiadujCІcymi z UkrainCІ. 

W dyskusji pan "Ostoja" podkresШ prawdziwosc wywodбw pana 
.Rawicza" со do mylnej interpretacji przez niektбrych historykбw 
stosunkбw polsko-ukrainskich, Ьо zostali oni wychowani akurat na 
rozdmuchiwanym polskim imperializmie і szowinizmie w stosunku 
do narodu ukrainskiego. 

Ad. З. Nast~pnie pan "Ostoja" wygtosH referat na ten sam temat. 
Podszedt z innej strony, а mianowicie: jakie wsp6lne interesy na
rodu polskiego і ukrainskiego SСІ podstaWCІ scistego wspбt:iycia 
1 wspбtpracy. Referat rozpoczCІI od tego, :іе dla rбwnowagi imperia
ltzmu rosyjskiego і niemieckiego powinny zjednoczyc si~ wszyst
kie panstwa Europy Srodkowej wiCІcznie z GrecjCІ oraz zniewolone 
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przez Rosj~ пarody Azji (tu podkresla: "пarody slowianskie". Rosje 
wyklucza z пarod6w slowianskich. Wedlug jego slбw graпica SJo
wiaп konczy si~ па wschodпich ziemiach ukrainskich. Za tct granica 
Rosjanie, chociaz nazywaj<} si~ Slowianami, SC} zmieszani z iпnym• 
plemionami, ktбre utworzyly rosyjski typ czlowieka z psychik<} nie
slowiansk<}). 

ldea wsp61zycia і wsp61pracy wynika tez z geograficzпego роІо
zепіа obu narod6w. Kraje te lez<} w Europie Wschodniej і Srodko
wej. Zblizaj<} je mozliwosci ekoпomiczne: ukrainski surowiec oraz 
produkty rolne Ukraiпy dla Polski, wyroby przemyslowe Polski dla 
Ukraiпy. Podobienstwa moralne, spoleczпe, kulturowe, а nawet 
rasowe (w inпym zпaczeпiu піz rasizm niemiecki) w zycie obu na
rod6w SC} gwarancj<}, ze taka wsp61praca moze Ьус szczera і dlugo
trwala. 

Pod koniec swojego referatu prelegent wezwal wszystkich obec
nych, zeby powazпie traktowali tеп problem, а przede wszystkim 
па terenach pograпiczпych. Zawolaniem "Polska z Ukraiп<}, Ukraina 
z Polsk<} - do szcz~sliwszych dпі!" zakonczyl sw6j referat. 

Uwagi: w obu referatach рап "Ostoja" d<}zyl do tego, Ьу doszlo do 
wsp61pracy obu narod6w і zeby realizowaпo j<} praktyczпie w pasie 
przygraпiczпym. Koпferencj~ t~ uwazal za wst~p do szerszej kon
fereпcji, па kt6r<} przybyliby referenci polityczni kierowпictw kra
jowych obu пarod6w і formalnie zawarliby sojusz panstwowy obu 
rz<}d6w. Koпfereпcja gl6wna moze odbyc si~ wkr6tce, waruпkowa
пa jest dwiema przyczyпami: 

1. jak uloz<} si~ stosuпki wzajemne па terytorium mieszaпym, 
2. jak wypadпie referendum w Polsce ЗО VI. 
Ostatпio wyczuwa si~. ze stroпie polskiej bardzo zalezy па usta

bilizowaпiu stosuпk6w polsko-ukrainskich і рап "Ostoja" zostal wy
zпaczoпy wlasпie ро to, zeby do tego doprowadzic. 

Ad. 4. Om6wioпo spraw~ wsp61пej akcji па Hrubiesz6w. 
Ad. 5. Рап ,,Azja" wyrazH zyczeпie, zeby ostateczпie rozstrzygп<}c 

wszystkie sprawy zycia polsko-ukrainskiego па tereпie od Wloda
wy do BHgoraja. Zdecydowaпo, ze: 

Ludпosc суwіІпа, kt6ra піе wsp61pracuje z NКWD, moze swo
bodпie zyc па tych tereпach, 
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Wszyscy аgепсі і Ьапdусі b~dct karaпi wedlug praw rewolucyj
пych przez jedпct і drugct stroп~, 

Oddzialy wojskowe mogct kwaterowac па obu terytoriach, ukry
wac si~ і dziatac przeciwko bolszewikom oraz elemeпtom zbolszewi
zowaпym wedtug uprzedпich uzgodпien z miejscowym kierowпic
twem. W tym celu podali kilka puпktбw koпtaktowych. Zazпaczyli, 
і.е oddzialy polskie піе b~dct operowac па tereпie ukrainskim, chyba 
і.е jesieпict, 

Rаппусh і chorych [mоі.па] przewozic па terytorium polskie, 
gdzie b~dct mieli zapewпioпct opiek~ saпitarпct, 

Sprawy sporпe b~dct rozstrzygaпe wspбlпie przez оЬіе stroпy. 
Ad. 6. Рап ,,Azja" oswiadczyt, і.е zamбwioпe rzeczy zostaпct do

starczoпe w пast~pпym tygodпiu па umбwioпy puпkt. R6wпiez 
wkrбtce b~dct m'aterialy zamбwioпe teraz. 

Ad. 7. Na zakonczeпie wyzпaczoпo puпkt spotkaпia przed akcjct 
па Hrubieszбw oraz uzgodпioпo, ze ро akcji miejscowi kierowпicy 
zпowu spotkajct si~ па odprawach. 

Rozmowami w zyczliwym tопіе zakonczoпo koпfereпcj~ і ро ser
deczпym pozegпaпiu przedstawiciele si~ rozjechali6

• 

W czerwcu 1946 r. Chwata Ukraiпie! "jawir" 

Tlumaczenie z j(/zyka ukrainskiego. 
Archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery, Toronto. 

ь W j~zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: нLitopys UPA'', 
t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j .,Danyliw": Cholmszczyna і Pidlaszszia (Do
kumenty і materialy), red. P.J. Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 792-798. 



1~46 •aJ 28, godz. 12.00, Hrub1esz6w 

Telefonograa szefa РUБР w Hrubieszowie 
Wlodziaierza Atlasiuka do szefa WUБP 
w Lublinie о napadzie oddzialu UPA 
na instytucje reziau koaunistycznego 
w Hrubieszowie w nocy z 27 na 28 aaja 1946 r. 

W dпiu 27 maja 1946 г. па 28 maja 1946 г. о godz. 1.30. Ьапdа 
UPA prowidпika ,.Prirwy"1 dokoпala пapadu па PUBP w Hrubie
szowie і Powiatowct Komeпd~ PPR, па Sowieckct Komeпd~ Осhго
пу Pograпicza і Komeпd~ МО. Podczas пapadu Ьапdа sраШа budy
пek PUBP. Zabito 2 wartowпik6w і jedпego uprowadzoпo zywcem. 
Aresztowaпych wypuszczoпo і w Powiatowej Komeпdzie PPR zabi
to 2 czloпk6w ZWM zabierajctc wszystkie dokumeпty. jedпoczesпie 
byl параd па pracowпik6w PUBP zamieszkalych па prywatпych 
mieszkaпiach. Podczas пapadu Ьапdа uzywala2 pocisk6w wi~ksze
go kalibru. W tym czasie zabity zostal major dow6dca Pograпicza 
Polskiego wraz z 6 zolпierzami. 

Poscig za baпdct zorgaпizowaпo wszelkimi sHami wojsk stacjo
пowaпych w Hrubieszowie. Natkпi~to si~ па barid~ w lasach tere
binskich kolo Werbkowic і toczy si~ оЬеспіе b6j. О dalszych daпych 
b~dziemy powiadamiac telefoпiczпie. 

Przyjctl: І-І Wielchпik 
Lubliп, dпіа 28 maja 1946 г. 
о godz. 12.00 

Nadal: [Wlodzimierz Atlasiuk1
], 

szef PUBP w Hrubieszowie 

Oryginal, maszynopis. AIPN Lu 032, t. 9, Telefonogram szefa PUBP w Hrubieszo
wie do szefa WUBP w Lublinie, 28 maja 1946 r., k. 18. 

1 W oryginale: Gerynik Wyrwy. 
2 W oryginale: pochowala. 
з Wlodzimieгz Atlasiuk- szef PUBP w Hrubieszowie od 1 О stycznia 1946 r .. 

ро 28 maja 1946 r. pгzeniesiony do dyspozycji szefa WUBP w Lublinie. 



Fragment muru przy budynku PUBP w Hrubieszowie zniszczonego w trakcie 
zdobywania budynku 



1946 aaj 28, godz. 21.00, Hrubiesz6w 

Telefonograz szefa Referatu ~ledczego PUBP 
• Hrubieszowie do Wydzialu ~ledczego WUBP 
• Lublinie о ataku na instytucje rezizu 
kozunistycznego • Hrubieszowie 

Do nr sprawy: KD nr 162/46/. Tresc: melduj~, ze w dniu 27 па 
28 V 1946 г. о godz. 1. minut 20 nieustalona banda w duzej sile na
padala па miasto Hrubiesz6w, kt6ra opanowala cale miasto. Walk.a 
trwala 2 godziny bardzo zawzi~ta. Bandyci posiadali przewaznie 
bron maszynow<}, granaty і dzialka, byli oni w mundurach polskich. 
sowieckich і ро cywilnemu. Podczas walki zostal spalony budynek 
PUBP і wypuszczono okolo 40 wi~zni6w 1 , komendanta aresztu 

1 Рог.: Bt;dqc przetrzyтaпy w PUBP Hrubieszow w посу z 27 па 28 V 1946 r. 
ЬуІо паs zatrzyтaпych па korytarzu 6 тt;iczyzп і 2 kobiety. Kobiety udaly sit; 
spac do kaпce/arii kierowпika. Mt;iczyiпi pozosta/i па тiejscu па korytarzu. 
Okolo godz. 12. uslyszaleт strzal karabiпowy, пastt;pпie wybuch graпatu і serie 
z cit;ikiej Ьrопі. Na odglos strzaiOw wszyscy zatrzyтaпi pokladlifтy sit; па pod
logt; kolo ріеса. Ро chwili czasu zauwaiyliSтy, jak zaloga bezpieczenstwa zajfla 
staпowiska bojowe przy okпach. Nastt;pпie jedeп z пісh powiedzial: .. Zgas 5wia
tlo': Gdy strzaly zaczfly Ьус coraz gt;stsze, wowczas ту, zatrzyтaпi, wycofalismy 
sit; do ostatniego pokoju, ktory stale ЬуІ otwarty. Leiqc w tут pokoju uslyszelisтy 
krzyk kobiety, ktora spala w kaпcelarii kierowпika. W tут to czasie ktos krzykпql: 
.. Wszyscy па dOI!: Na tеп glos wyszedl z poтit;dzy паs jedeп z zatrzyтaпych ze 
Str6iowa, Niezbt;cki Aleksaпder, wit;c ту zасцІіsту isc razeт za піт і gdy posly
szelisтy, іе оп jt;kпql і upadl па podlogt;, wit;c ту cofпt;lisтy sit; z powroteт do 
pokoju. Za chwilt; do pokoju wy/ecialo okolo 20 iolпierzy w тuпdurach Wojska 
Polskiego z ЬіаІо czerwoпyтi opaskaтi па rt;kach, ktorzy stali па progu tegoi 
pokoju, w ktOryт туsту siedzie/i, z krzykieт .. Rt;ce do gory!" і poczt;li strze/ac do 
pokoju. W tут czasie zostal rаппу jedeп z zatrzyтaпych - Bieпiaszewski Tade-
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uprowadzili, dwбch fuпkcjoпariuszy PUBP zabili і jedпct areszto
waпct. Wsrбd milicjaпtбw z Komeпdy Powiatowej МО піе ma za
bitych і rаппусh, poпiewaz Ьапdусі byli juz w korytarzu Komeпdy 
Powiatowej МО, lecz zostali wyparci dzi~ki bohaterskiej оЬrопіе 
milicjaпtбw. Na wybuch dzial і graпat6w wyruszyl9. pulk piechoty, 
kt6ry r6wпiez zostal zaatakowaпy przez Ьапd~, gdzie zgiп~o okolo 
1 О zolпierzy, w tym dow6dca sztabu major піеzпапеgо пazwiska. 
Nast~pпie zostalo spaloпych 6 budyпkбw przy ul. Ceglaпej і 1 dom 
przy u\. З. Maja, паst~рпіе Ьапdусі zabili 2 m~zczyzп z ZWM о пie
ustaloпych пazwiskach і zrabowali па poczcie kilka aparat6w od
biorczych, rabujctc paczki і zabrali listy. 

Ро cofпi~ciu si~ Ьапdу zarzctdzoпo poscig. Toczy si~ walka па te
reпie gmiпy Міепіапу, wsp6\пie z WP, [wojskiem] sowieckim і mi
licjct. Вапdусі mieli wielu rаппусh і zabitych, lecz posiadali wozy 
saпitarпe, ktбre zabieraly tychze2• Ро wycofaпiu zostawili dw6ch 
zabitych, ktбrych піе zdctzyli zabrac. 

usz. NastJ:pпie wyprowadzoпo паs па dw6r. Przez саІу czas trzyтaliSтy Гf;Се do 
g6ry. Nadтieпiam, іе gdy wpadli do pokoju, to kaidego z aresztowaпych zrewi
dowali, пastJ:pпie, gdy prowadzoпo паs па d61, to ро schodach тіjаІіsту zabitego 
zatrzyтaпego Niezbf;ckiego і kobietf;. Gdy ЬуІіsту jui па dworze, przez саІу czas 
ЬуІу skierowaпe па паs lufy pistolet6w і autoтat6w, Wif;C ту zасцІіsту prosic, 
іе ту aresztowaпi jestesтy. Za chwilf; czasu jedeп z пісh powiedzial, іе jestesтy 
wоІпі. NastJ:pпie kazaпo пат wycofac sif; pod тит; Ьо bf;dzie wybuch, wif;c ту 
wycofalisтy sif; pod тиг kolo budki, lecz strzalu tego піе slyszaleт. NastJ:pпie 
ktos krzykпql:,. Wycofac sif;!'; wif;c Ьгата ЬуІа odchy/oпa і ja poszedleт па dru
gq stroпf; иІісу. W6wczas widzialem, jak ро jedпej і ро drugiej stroпie ulicy szlo 
okolo 150 baпdyt6w, kt6rzy poszli prosto ulicq kolo рагkапи jedпego і drugiego 
w kieruпku ul. Lubelskiej. AIPN Lu 08/260, t, 11, Protok6t przesruchania Fran
ciszka Tereszkiewicza, 1 czerwca 1946 r., k. 49-51. 

z Рог.: Dпіа 28 V 1946 r. gdzies okolo godz. З. гапо przyszly 4 osoby uzbro
jone w 2 КВК і 2 PPSz [ ... ),ро сzут uzbrojeпi zaiqdali ode тпіе, іеЬут zaloiyl 
kопіе, lecz со тіаІо Ьус dalej, піе т6wіопо. Sуп т6j }6zef jasinski, lat 16, za
kladal kопіе, ja пatoтiast иЬіегаІат sif; w drogf;. Вапdусі ЬуІі иЬгапі wszyscy 
w uпiformy Wojska Polskiego, jak г6wпіеі rozтawiali czysto po/skiт jf;zykieт. 
W kr6tkiт czasie kon ЬуІ zаІоіопу. Na furтaпkf; wsiadlo 9 os6b baпdyt6w, kt6-
rzy тіеІі opaski ЬіаІо czerwoпe па Гf;kach і kazali тпіе pojechac da/ej аі do 
doтu ро иІ. Rubiпowej. Gdzies w odleglosci do 200 т. od тojego тiejsca za
тieszkaпia wloiyli па тojq furmaпkf; гаппеgо, kt6ry ЬуІ г6wпіеі w ипіfогтіе 
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Nadal: Kajkowski 
Przyjctl: Biernat, ррог. 

Dokumenty 

Podpisal: Szef Wydzialu Sledczego 
Komendy Wojew6dzkiej МО 
w /z Dobrowolski 

Oryginal, maszynopis. AIPN Lu 032, t. 9, Telefonogram nr 761 szefa Referatu 
Sledczego PUBP w Hrubieszowie do Wydzialu Sledczego WUBP w Lublinie. 
28 maja 1946 r., k. 19. 

Wojska Polskiego і kazano mnie jechac do wsi Czortowice w od/eglo~ci od Hru
bieszowa 5-6 km, to jest gmina Moniatycze. Ranny raniony ЬуІ w nogt; powyiej 
kolana. Obsluga skladajqca sit; z trzech bandytOw stole mnie poganiala, iebym 
jechal szybciej. Rozmowy mit;dzy mnq а bandytami nie ЬуІо iadnej. PrzybyliSmy 
do wsi Czortowice gmina Moniatycze. Bandyci rozsypali sit; ро wsi za furmankq. 
Z mojej furmanki zdjt;to rannego przez konwojowych bandytOw, lecz przed tym 
dwoch bandyt6w podeszlo pod mieszkanie, gdzie mieli zdjqc rannego. Obudzili 
gospodarza, ро czym wnieS/i do mieszkania rannego ее/ет obmycia rany і opa
trunku. Ро wykonaniu wjw czynno~ci furmanka z w/w podjechala. Rannego 
wyniesiono z mieszkania, wloiono па furmankt; і jak ja sit; orientujt; pojechali 
w kierunku Moniatycze. ( ... ) Na furze w/w ЬуІо pelno bandytdw, do 10 osob. 
Dw6ch z nich ЬуІо w ubraniach cywilnych, uzbrojeni w PPSz, reszta w unifor
mach Wojska Polskiego, lecz jakq broniq dysponowali, dokladnie scharakteryzo
wac nie mogt; z tego powodu, іе konie pt;dzily do~c szybko і nie moglem zauwa
iyc. AIPN Lu 08/260, t. 11, Protok61 pГlesruchania Marka )asiflskiego, 29 maja 
1946 Г., k. 40-42. 



[1946 aaj 28, ар] 

Fragaent dziennika dzialafi 5. Kolobrzeskiego 
Pulku Piechoty dotycz~cy udzialu pulku w walce 
z oddzialaai UPA ро ich ataku na instytucje 
retiau koaunistycznego w Hrubieszowie 

W dпiu 28.05.1946 r. о godz. 1.20. bardzo silпa Ьапdа о doklad
пie пieustaloпej liczebпosci ро uprzedпim calkowitym okr<Jzeпiu 
miasta Hrubieszowa [dokoпala ataku] па Urz<td Bezpieczenstwa 
oraz lokale partii polityczпych PPR і PPS. 

Вапdа ро wyrzuceпiu kilku torped па Urz<Jd Bezpieczenstwa 
і batalioп Armii Czerwoпej dostala si~ do Urz~du Bezpieczenstwa, 
wypuszczaj<Jc zпajduj<Jcych si~ tam 24 aresztowaпych, ро czym 
роdраШа gmach UB. jedпoczesпie weszli do lokalu PPR, zabija
j<Jc dwбch czloпkбw ZWM. W czasie przeprowadzaпia tych akcji 
Ьапdусі zabezpieczyli si~ ze wszystkich stroп silпym ogпiem prze
wazпie z Ьrопі maszyпowej, atakuj<Jc jedпoczesпie batalioп Armii 
Czerwoпej. 

Z garпizoпu па skutek powstalej strzelaпiпy wyslaпa zostala 
wzmocпioпa grupa w sile ЗО ludzi celem otrzymaпia daпych о sy
tuacji w miescie, gdyz Ьапdусі sparalizowali wszelk<t I<Jczпosc tele
foпiczп<J wewп<Jtrz і zewп<Jtrz miasta. jedпoczesпie zorgaпizowaпo 
оЬгоп~ па okolo obr~bu koszar. Wyslaпa grupa przybyla па most, 
na ktбrym па Ьапd~ піе паtkп~а si~ і ostrzelaпa піе zostala, udala 
si~ па Komeпd~ Miasta, sk(fd, poprzedzaпa przez paпcerk~ zast~pcy 
dowбdcy okr~gu do spraw polityczпo-wychowawczych, plk. )akiela, 
ktбra w tym czasie w tym czasie пadeszla, udala si~ w kieruпku UBP 
і batalioпu Armii Czerwoпej. Ро przybyciu па miejsce Ьапdу juz піе 
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stwierdzoпo, wobec czego powyzsza grupa, auto рапсегпе, pluton 
zwiadu kоппеgо Armii Czerwoпej і druga grupa пadeszla w tym 
czasie z koszar rozpocz~ patrolowaпie ulic oraz przeszukiwaпie 
tereпu, w kt6rym wycofala si~ Ьапdа (schemat str. 32 1). 

Вапdу ро dokoпaпiu пapadu odeszly о godz. 2.30. w r6zпych 
kieruпkach, rozbijajctc si~ па poszczeg6\пe male grupki celem ula
twieпia [sobie] ucieczki і utrudпieпia poscigu, ostrzeliwujctc swoj 
odwr6t z zachodпiej stroпy miasta. 

Dzialajctcy w czasie пapadu Ьапdусі ubraпi byli w muпdury pol
skie і cz~sciowo w ubraпia cywilпe, majctc па r~kawach opaski bia
Jo-czerwoпe z пapisem WP. Rozmawiali опі mi~dzy sobct w j~zyku 
polskim і uzbrojeпi byli przewazпie w bron automatyczпct. і posia
dali mi~dzy sobct duzo kobiet, kt6re prawdopodobпie sprawowaly 
го\~ saпitariuszek. 

Wkr6tce пatrafioпo па slad jedпej z grup baпdyckich, kt6ra wy
cofala si~ ро szosie zamojskiej w kieruпku па miejscowosc Werb
kowice. Вапdа, widzctc poscig oddzialu Armii Czerwoпej oraz grupy 
пaszej za szefem sztabu па czele, pozostawHa przy drodze dwa wozy 
bez kопі ze zпajdujctcym si~ па пісh sprz~tem oraz dwoma RKM
-ami, а sama udala si~ w kieruпku poludпiowym w stroп~ \asu kolo 
ТегеЬпіа. Do poscigu przylctczyly si~ dwa auta рапсегпе wraz z za
st~pcct dow6dcy okr~gu do spraw polityczпo-wychowawczych, plk. 
jakielem, drugie zas z batalioпu Armii Czerwoпej, 'kt6re to oddzialy 
doscigп~ly baпdyt6w па skraju lasu. Вапdа ро dojsciu do lasu, wy
korzystujctc пiezwykle g~ste poszycie lasu, ро otworzeпiu silпego 
оgпіа z Ьгопі maszyпowej zmusili пasz oddzial wlasпy і oddzial Ar
mii Czerwoпej do ukrycia si~. W wyпiku otwartego оgпіа zostato 
zabitych kilku zolпierzy wlasпych oraz z oddzialu Armii Czerwonej. 
Pomimo dosc ograпiczoпych sH wlasпych okrctzoпo \as, со widzqc 
Ьапdусі pocz~li si~ wycofywac w glctb lasu. Pododdzialy wlasne 
ро przejsciu pewпej ilosci lasu zatrzymaly si~ celem uzgodпieпia 
og6\пego plaпu, kt6ry mial па ce\u okrctzeпie calego lasu і dokladne 
przeczesaпie go (schemat stroпa 402). 

1 Schematu nie odnaleziono. 
2 Schematu nie odnaleziono. 
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W tym czasie przybyly posilka z Chelma і Tomaszowa Lubelskie
go і przej<}wszy wszystkie dапе od пaszych pododdzial6w zacz~ 
dalsze koпtyпuowaпie poscigu. Akcja przeczysywaпia lasu przez 
пasze pododdzialy zakonczyla si~ о godziпie 20.00. 

Straty wlasпe ропіеsіопе w walce wyпosz<}: З zabitych, 2 гап
пусh, 2 zagiпioпych bez wiesci oraz 2 rozbrojoпo w miescie, jedпego 
z kt6rych rozebraпo z uЬгапіа. 

Straty ропіеsіопе przez Ьапd~: 15 zabitych, kt6rzy pozostali па 
polu walki oraz duza ilosc krwi swiadcz<} о posiadaпiu duzej ilosci 
гаппусh przez Ьапd~. Przy jedпym z zabitych baпdyt6w zпalezioпo 
рІап пapadu па Hrubiesz6w z dokladпym okresleпiem і rozmiesz
czeпiem swoich staпowisk. [ ... ] 

[З] 

Oryginal, maszynopis. CAW 44/53, t 539, Dziennik dzialan 5. Kolobrzeskiego 
Pulku Piechoty za okres 5 Х 1945-1 ІХ 1946 r., b.d., k. 38-39. 

з Brak podpisu. 



Ruina domu zniszczonego w czasie walk w Hrubieszowie 



1~46 aaJ 30. LubliD 

Raport gen. Gwidona czerwiбskiego dla szefa 
Sztabu Generalnego WP о ataku oddzial6w UPA 
і WiN na instytucje reziau koaunistycznego 
w Hrubieszowie 

Melduj~. ze napad bandyt6w na Hrubiesz6w dokonany w dniu 
28 V 1946 г., mial wedlug raport6w otrzymanych z terenu nast~
puj(\cy przebieg: napadu dokonala banda w sile okolo 300 ludzi, 
uzbrojonych przewaznie w bron automatyczno-maszynow(\: RKM-y, 
kilka CKM-6w oraz torpedy. Organizacja napadu byla planowa і kon
sekwentnie przeprowadzona. 

Celem napadu bylo rozbicie Bezpieczenstwa і uwolnienie 
24 znajduj(\cych si~ w areszcie wi~zni6w, likwidowanie czlonk6w 
zarz(\du partii PPR, PPS, МО oraz batalionu NКWD ACz stacjonuj(\
cego w miescie Hrubiesz6w. 

Celem zapewnienia sobie swobody dzialania cz~sc bandyt6w, 
ubrana w mundury polskie z opaskami czerwono-bialymi na r~ka
wie і literami WP, ustawiaj(\c 5 RKM-6w na moscie, odci~la koszary 
5. рр. і Komend~ 32. Odcinka WOP od miasta, nast~pnie zamkn~a 
ogniem karabin6w maszynowych z gl6wnych kierunk6w oraz tor
pedami budynek zajmowany przez batalion ACz uniemozliwiaj(\c 
mu szybkie wejscie do akcji. 

Wybuchem torpedy о godz. 1.20. dnia 28 V 1946 г. zostaly zaalar
mowane: 5. рр. і Komenda 32. Odcinka, kt6re natychmiast zaj~ 
stanowiska obronne w rejonie swoich zakwaterowan. Celem rozpo
znania sytuacji о godz. 1.45. zostaly wyslane patrole rozpoznawcze 
z 5. рр. і Komendy 32. Odcinka w kierunku na miasto. W slad za ра-
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trolami poszla pancerka znajdujctcego si~ sluzbowo w sztabie 5. рр. 
plk. Jekiela (zast~pcy dowбdcy okr~gu do spraw polityczno-wycho
wawczych). 

Ро uzyskaniu danych о rozmiarach napadu plk Jekiel, dowбdca 
5. рр. oraz szef sztabu pulku ACz zorganizowali natychmiastowe 
grupy poscigowe, angai.ujctc cz~sc ludzi do walki w miescie, udziele
nia ротосу Bezpieczenstwu oraz gaszenia pozarбw. [ ... ] 

4.06.1946 г. Maszynopis, jednostronnie, kart 2. 

Odpis, maszynopis. А/ PN BU 1559/349, Meldunek specjalny dowodcy OW Lub/in 
do Szefa Gl6wnego Zarzqdu Po/ityczno-Wychowawczego WP dotyczqcy napadu 
UPA па Hrubieszow, 27/28 maja 1946 r., k. 1-2. 



1~46 aaj 31. а.р. 

Fragzent sprawozdania dow6dcy kozpanii UPA 
•wtlki"-1 Piotra tahody "Hrozowego• о walkach 
oddzialu w razach ataku na instytucje rezizu 
kozunistycznego w Hrubieszowie 

( ... ] 
24 V 1946 г. dowбdca wybral z oddzialu [ ... ]1 chlopcбw ubranych 

w mundury polskie, ktбrzy mieli isc rozbic Hrubieszбw. 
25 V 1946 г. nad ranem przybylismy do lasu ( ... ], gdzie juz znaj

dowaly si~ inne oddzialy, ktбre mialy udac si~ do tej samej roboty. 
Robota miala zostac wykonana wspбlnie z АК. 

27 V 1946 г. spotkalismy si~ z oddzialami АК і wieczorem grupa
mi poszlismy pod Hrubieszбw. Nasze sily wynosily okolo [ ... ] ludzi 
і w przyblizeniu rбwnie liczne ЬуІу sily АК. Zadanie ЬуІо nast~pu
j~ce: zniszczyc trzy budynki, gdzie miescHo si~ NКWD, sztab NКWD 
і jego magazyny ( mial to zrobic oddzial wspбlne z chlopcami), 
zniszczyc resort, zdemolowac poczt~ і zaj~c komisj~ wysiedlencz~. 

Ze wzgl~du na to, iz trudno ЬуІо posuwac si~ z torpedami, ktбre 
nie sposбb ЬуІо podwiezc pod same miasto, akcja opбznHa si~ і na 
ni~ sam~ zostalo niewiele czasu. 

Atak zacz~l si~ 28 V 1945 г. о godzinie 1.30. poprzez wystrzele
nie torpedy. Podejscie do miejsca, gdzie znajdowalo si~ NКWD, ЬуІо 
niedogodne, Ьо to jest w centrum miasta. Zdawalo si~. ze dostrze
g~ nas zawczasu. "jaroslaw" ze swoimi chlopcami rozlozyl si~ na 

1 Tu і w dw6ch nastf:pnych miejscach dane lub nazwy uj~te w nawias zo
staty w oryginale zakodowane. 
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ul. Narutowicza і wzdluz ul. Rydza-Smiglego. Mial za zadanie sz.a
chowac ogniem wroga, jesli ten staralby si~ pбjsc do kontrataku ru 
grup~ z torpedct. "Peremoha"2 ze swym wojskiem zajctl stanowisko 
w bezposredniej bliskosci do budynkбw NКWD, w ogrodzie przy 
ul. З Maja. Mial niszczyc wroga і nie dopuscic, аЬу zajctl stanowisk.1 
па wypadek, jesli udaloby si~ mu wyrwac ze storpedowanych bu
dynkбw. "Doroszenko" utrzymywal zapor~ od tylu. Ogбlny atak ca
loscict sH mial zaczctc si~ wraz z wybuchem torpedy. Tuz ро wypusz
czeniu pierwszej torpedy dalo si~ zauwazyc, ze jeden z budynkб\\ 
NКWD [zostal rozbity] od gбrnego rogu do srodka. Na wszystkich 
odcinkach akcji otworzono ogien. Wrбg zostal zaatakowany jedno
czesnie па wszystkich odcinkach tak, ze nie mбgl sobie nawzajem 
udzielic pomocy. Bylismy ubezpieczani przez zapory. 

Akcja trwala tylko godzin~, od 1.30. do 2.30., і trzeba bylo zасцс 
odwrбt. Odwrбt oslanial "Czaus". Podczas odwrotu па moscie chelm
skim zostali jeszcze zabici dwaj bolszewicy, wsrбd nich byl major 
і trzech polskich zolnierzy, przy czym гаn~ odniбsl "Peremoha" (je
dyna ofiara w naszym oddziale). Trzech innych wzi~tych do niewoli 
zolnierzy zostalo natychmiast wypuszczonych, а dwбch zabralismy 
z sobct, jednak potem zostali zastrzeleni w czasie, gdy zaskoczyli nas 
bolszewicy. Na moscie chelmskim zdobyto 1 pistolet ТТ: 

Akcja па Hrubiesz6w nie powiodla si~ w 100 procentach. Znisz
czono budynek NКWD, budynek resortu, skctd w}тpuszczono wiІ;Z
niбw. Nie zaj~to komisji przesiedlenczej. Wystrzelano 312 sztuk ro
syjskiej amunicji karabinowej, 218 sztuk do PPSz. 

Oddzial nasz jako pierwszy przekroczyl szos~ Hrubieszбw-Za
mosc. jak tylko znalezlismy si~ za szosct, uslyszelismy strzaly па 
szosie. Doszlismy do lasu terebinskiego, skctd juz bylo widac wyco
fujctcych si~ chlopak6w "Dudy"3 і "Dawida"4

• Nasz oddzial zajctl sta
nowisko па skraju lasu і czekal. Bolszewicy zacz~li poscig. NieЬa
wem pod las podjechal samoch6d pancerny, kt6ry niedrugo zawr6df 

z Teodor Iwanojko .. Peremoha"- dow6dca plutonu w kompanii UPA .. Wil
ki"-1. Zob. jego wspomnienia w tym tomie. 

3 Eugeniusz ]aszczuk .. Duda" (1919-1947)- starszy sieгiant UPA, dow6d
ca kompanii UPA .,Wilki" -2. ]ego nazwisko znane jest takZe w formie ]anczuk. 

4 Szymon Prystupa .. Dawid" (1914-1947)- dow6dca kompanii .. Wilki"-3. 
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z powrotem. ВуІа godziпa gdzies 4.30. гапо, boj trwal jeszcze oko
to godziпy. Z пaszego oddzialu strzelali tylko пiektorzy па prawym 
skrzydle. Na lewym skrzydle wroga піе ЬуІо. W пaszym oddziale 
zarzctdzoпo odwrot, аІе wycofalo si~ tylko 7 chlopak6w па czele 
z dow6dcct "Wereszczakct". Ьо zostala utracoпa lctczпosc. Pozostali 
dolctczyli do іппусh oddzialбw. Na podstawie doпiesien wywiadu 
ustaloпo, ze pod lasem upadlo z ЗО bolszewik6w і 6 Polak6w, kt6rzy 
takZe brali udzial w ataku. Nasz oddzial піе ропі6sІ strat w zabitych 
апі w rаппусh. Zostal гап пу komeпdaпt zaпdarmerii polowej. Z "We
reszczakct" z пaszego oddzialu ЬуІо 7, p6zпiej pod drodze dolctczylo 
8 chlopak6w, razem ЬуІо паs 15. Dzien miпctl juz spokojпie. 

29 V 1946 r., gdy grupa kwaterowala w lesie telatynskim, przez 
саІу dzien scig'!li паs РоІасу і bolszewicy. О godziпie 6. rапо zaczctl 
si~ alarm. Dow6dca dal rozkaz zagl~bic si~ w las, gdzie zaj~to sta
nowiska оЬгоппе. Ро godziпie oczekiwaпia uslyszelismy glosy Po
lak6w zblizajctcych si~ do пaszych staпowisk. Dow6dca rozkazal 
wejsc gl~biej w las. РоІасу uslyszeli пasz oddzial, oddali jedeп strzal 
z karabinu і zawr6cili. 

Chcielismy przedrzec si~ do lasu radkowskiego. Doszlismy do 
W<JWOZU, nad kt6rym rosпie Wctski lasek, kilkumetrowy. РоІасу po
szli wzdluz lasu telatynskiego w kieruпku lasu radkowskiego. Za 
nami zпajdowali si~ bolszewicy, W<Jwozem szli do паs РоІасу. Zaj~
lismy stanowiska. Dow6dca powiedzial: "Chlopcy, jesli mamy роІес, 
to smierci<J bohater6w". Czekamy. РоІасу podeszli do nas па 20 me
trбw і udali si~ dalej pod lasem telatynskim. Wtedy ту weszlismy 
do lasu telatynskiego. Kilka razy wystrzeШa za паті polska zapora, 
nie wyrzctdzajctc паm szkody. Czas do wieczora miпctl паm па ma
пewrowaпiu ро lesie. 

Pisarz w.o. "Huczawa" "Hromowy"5 

Tlumaczenie z jt;zyka ukrainskiego. 
Oryginal, rt;kopis. AIPN Lu 26/80, t. 2, [Sprawozdanie .Hromowego"] 1-31 maja 
1946 r., k. 26-32. 

s Piotr tahoda .,Hromowy"- dow6dca kompanii .,Wilki"-1, nastc:pnie szef 
sztabu 28. ОТ .,Danyliw". 



Fragment zniszczen w mieszkaniu pracownika PUBP w Hrubieszowie 
na terenie miasta dokonanych w czasie ataku 



1946 aaj 31, Hrubiesz6w 

Raport specjalny szefa PUBP w Hrubieszowie 
Wlodzizierza Atlasiuka dla szefa WUBP 
w Lublinie о przebiegu ataku oddzial6w UPA 
оа instytucje rezizu kozunistycznego 
w Hrubieszowie, а nast~pnie ich odwrotu 

W посу z dпіа 27 па 28 V 1946 r. па miasto Hrubiesz6w пapa
dla Ьапdа UPA kureпia "Prirwy". Glбwпymi obiektami пapadu ЬуІу 
пast~pujctce miejsca, а miaпowicie: 98. pulk Wojsk Wewп~trzпych 
Armii Czerwoпej, Powiatowy Urzctd Bezpieczenstwa Publiczпego, 
Powiatowa Komeпda Milicji Obywatelskiej. Drugorz~dпymi: Po
wiatowy Komitet PPR, Komisja Przesiedlencza, poczta і radiow~zel 

oraz mieszkaпia prywatпe pracowпik6w Bezpieczenstwa. 
Daпych о przygotowywaпym пapadzie Bezpieczenstwo піе mia

lo. jedпak ЬуІу dапе, ze w lesie terebinskim gmiпa Werbkowice Ьап
dа ma post6j, а miaпowicie: dпіа 25 V 1946 r. iпformator "Korzen" 
podal, ze 20 V 1946 r. [о godz.] 23.30. miпut Ьапdа w liczbie okolo 
20-25 os6b па czterech furmaпkach przejechala przez wies МаІі
ее do stacji kolejowej w Копорпуm gmiпa Werbkowice, skctd przez 
p6l godziпy bylo slychac strzaly z Ьrопі automatyczпej. lпformator 
za ostatпi miesictc widzial 6 razy, jak Ьапdусі przejezdzali па З fur
maпkach przez wies Malice. Z rozm6w miejscowej ludпosci usta
Ш, ze Ьапdусі wyjezdzajct z lasu terebinskiego gmiпa Werbkowice. 
25 V 1946 r. milicjaпci z posteruпku МО Werbkowice Podhanski 
і Sok6lski doпiesli, ze z rozm6w mieszkanc6w jest im wiadomo, ze 
w lesie terebinskim stacjoпuje Ьапdа w wi~kszej ilosci. Takze 23 V 
1946 r. Ьапdусі w lesie zatrzymali dw6ch mieszkanc6w wsi Terebin 
( nazwisk піе роdапо ), kt6rzy przyjechali w las ро drzewo. Zostali 
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uprzedzeпi, Ьу w las wi~cej піе przyjezdzali. Przy czym z пiektбrych 
Ьгапо ро 100 zl. kary. 25 V 1946 r. ро skoпtaktowaпiu si~ z dowбdz· 
twem 98. pulku wojsk wewп~trzпych Armii Czerwoпej, przez ktбry 
zostali wyslaпi ludzie do przyleglych wsi lasu terebinskiego, [ ... ] 
udalo si~ ustalic, ze w tym lesie stacjoпuje Ьапdа UPA, w liczbie kt6· 
rej zпajduje si~ sоtеппу "Romaп" bylej sotпi "Kropywy" ("Kropywa· 
[zostal] zabity 4 V 1946 r.2) і :іе ІісzеЬпу staп Ьапdу przewy:isza 
100 оsбЬ. 

Na [podstawie] wy:iej wymieпioпych daпych, trzymajё.lc si~ kоп· 
taktu 98. pulku Armii Czerwoпej, bylo ustaloпo przeprowadzic si· 
lami wy:iej wymieпioпych wojsk і Bezpieczenstwa operacj~. przy 
czym dowбdztwo w fw pulku Armii Czerwoпej za:iё.Idalo ротосу 
z okr~gu, ktбra to pomoc przybyla па trzech samochodach 27 V 
1946 r. па czele z majorem Sokolowem. Wyjazd па operacj~ byf 
ustaloпy па godz. З. гапо 28 V 1946 r., jedпak о godz. 1.30. Ьапdа 
dokoпala пapadu па miasto Hrubieszбw. 

Batalioп 98. pulku Armii Czerwoпej byl obstawioпy 7 RKM ze 
stroпy Ьапdу. Z dwбch stroп byly ustawioпe podstawki kowalskie
go wyrobu do rzucaпia torped ci~:ikiego kalibru. jedпoczesпie zo
staly obstrzelaпe przez Ьапd~ UPA Urzё.Id Bezpieczenstwa, Milicja 
Obywatelska, PPR, poczta і radiow~zel. Sygпalem dla пapadu przez 
Ьапd~ byl strzal puszczoпy w Powiatowy Urz<1d Bezpieczenstwa 
z samodzielпej podstawki dla torpedy ci~:ikiego kalibru, ktбry ЬуІ 
trafпy wprost do gabiпetu szefa urz~du, па skutek ktбrego stal si~ 
po:iar. 

jedпoczesпie Ьапdа wylamala cz~sc parkaпu podwбrza Bez
pieczenstwa, obstrzeliwujё.IC gmach z Ьгопі RKM, automat6w PPSz 
і КВК, Ьу sparali:iowac orgaпizowaпie si~ w оЬгопіе. Przez реwіеп 
czas Ьапdа wtargп~la do Urz~du Bezpieczenstwa, zabijaj<lc jedпe
go wartowпika w fw urz~du, drugiego refereпta z Urz~du Bezpie
czenstwa powiatu Garwoliп, ktбry przebywal w tutejszym urz~dzie 
celem zaladowaпia kartofli па stacji oraz dwбch zatrzymaпych, jed-

1 W oryginale niezrozumiale: па czele ich .. samoistnych': 
2 Data blc:dna. "Kropywa" zgin<tl 14 maja 1946 г. w walce z wojskamї 

NКWD w \esie kolo Uhrynowa. 
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Stan budynku PUBP w Hrubieszowie ро podpaleniu przez oddzial WiN 
pod dowбdztwem рог. Henryka Lewczuka .. Mlota" і bojбwk~ SB OUN 
pod komendCI Wlodzimierza Melnyczuka .. jasenia" (w opisie sporzCidzonym 
w МВР bl~dnie podano, ze zostal spalony w czasie napadu UPA) 

nego zatrzymanego ci~zko raniono. Pracownicy Bezpieczenstwa 
ро wybuchu torpedy і powstalego pozaru oraz raptownego ognia 
z broni maszynowej zacz~li si~ gubic w orientacji, nie dajqc nalezy
tego odporu bandzie а szukajqc ро wi~kszej cz~sci [wyjscia z] sy
tuacji pojedynczo. Tak na przyklad referent Drapa Roman pelniqcy 
wбwczas sluzb~ oficera inspekcyjnego, odstrzeliwal si~ z КВК, ро 
czym zarбwno wylazl na gmach Bezpieczenstwa, zuzywajqc prawie 
do ostatniego naboju przydzial prawie do konca napadu. Jedynie 
podczas komendy przez bandyckich dowбdcбw minowania gmachu 
zeskoczyl w jw і towarzyszqcy mu wartownik Kowalczyk uczynH to 
samo. Bandyci zlapali dyiurnego aresztu Wasylczuka Wladyslawa, 
ktбremu kazano otworzyc areszt, wypuszczajqc 22 zatrzymanych, 
z ktбrych 15 bylo w celach, 9 nieoformionych, ktбrzy znajdowaii si~ 
w korytarzu pod ochronq na pi~trze, а z ktбrych to w jw podanych 
zostalo zabitych dwбch і jeden ci~zko ranny. 
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Pracowпika Bezpieczenstwa WUBP Lubliп Wroп~ Romana. 
Niemca robotnika przebywajctcego wraz z pracowпikami z PUBP 
Garwoliп, ktбrzy przybyli za kartoflami, Ьапdа zarбwno uprowa
dzHa. Wroпa Romaп ze Specjalпej Poczty WUBP Lublin jakoby sie 
podal za aresztowaпego, gd}'Z dokumeпty zdctzyl wyrzucic w po
dwбrzu, ktбrego рбzпіеj zwolпioпo. Wasylczuk Wladyslaw zarбwno 
29 V 1946 r. przybyl do PUBP, twierdzctc. ze uciekl z lasu. W takim 
wypadku straty w zabitych Bezpieczenstwa zostalo dw6ch ludz1. 
а mianowicie: 1. Lewandowski Stefaп, wartownik, 2. K~pczynsk1 
Kazimierz, refereпt z PUBP Garwoliп. 

Na miejscu dyslokacji batalioпu w ten ze czas [UPA] zarбwno 
rzucala pociskami ci~zkiego kalibru oraz [razHa) ogпiem ci~zkie1 
Ьгопі maszyпowej і automatyczпej. Liczebпy staп batalioпu 98. puf
ku Wojsk Wewп~trzпych Armii Czerwoпej od razu nie m6gl przyjctc 
walki. Ро p6l godziпie czasu zolпierze wojsk Armii Czerwoпej prze
szli do пatarcia do Ьапdу. Prowadzctc b6j Ьапdусі zacz~li si~ wyco· 
fywac і przypuszczalпie о godz. 3.30. walka w miescie zacz~a uci
chac. Korzystajctc z поспеj рогу bandyci wycofali si~ w r6zпe strony 
miasta. W czasie walki w miescie dow6dca WOP major lsakow wraz 
z trzema zolпierzami z koszar, chcctc si~ uzпac, со si~ dzieje, pobiegl 
do miasta, wpadajctc przy moscie па zapor~ baпdyckct. przy czym 
zostali zabici wszyscy czworo. . 

W czasie walki w miescie zostal гапіопу пaczelnik wywiadu 
98. pulku lejtnaпt Solowjow. Вапdусі b~dctcy w miescie wtargn~
li do powiatowego komitetu PPR, zabierajctc wszelkie dokumenty. 
З PPSz, 2 pistolety oraz zabito dwбch czloпk6w ZWM. 

Opr6cz tego zar6wпo byl obstawioпy dom pracownika Bezpie
czenstwa па ul. Narutowicza, przy czym Ьапdусі zdemolowali саІе 
mieszkaпie refereпta persoпalпego Pastora Kazimierza, kt6ry wy
strzelal wszystkct amuпicj~ і byl zmuszoпy skakac z balkoпu wraz 
z zoпct па dоІпу balkon. W mieszkaпiu zast~pcy szefa і refereпta Ka
sprzaka Kazimierza, w kt6rym zrabowaпo umuпdurowaпie lepsze, 
zablokowali si~ w mieszkaпiu zast~pcy szefa poruczпika Вlazejczy
ka, uniemozliwiajctc wejscie bandytom do mieszkaпia. 

W rezultacie пapadu Ьапdусі wyrzctdzili strat~ materialnct: 
1. spaloпo budynek Bezpieczenstwa, 2. spaloпo 6 cywilпych domбw, 
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З. uszkodzoпo budynek PPR w czasie пatarcia па batalioп wojsk Ar
mii Czerwoпej z 98. [pulku] Wojsk Wewп~trzпych z torpedq. 

Z rozswitem dпіа sHami batalioпu zostaly wyslaпe oddzielпe gru
py wypadowe w dwбch kieruпkach. Grupa, ktбra podj~a kieruпek 
w stroп~ Werbkowic, w rejoпie wsi Meteliп zauwazyl Ьапd~ w licz
bie okolo 150 ludzi, ktбrych rozpocz~o si~ przesladowaпie і przy 
tym rzucajqc rakiet~ о pomoc, ktбrq пiezwloczпie роdапо. Grupa 
w liczbie 70 оsбЬ і samochбd орапсеrzопу па skraju lasu terebin
skiego wstqpila do walki gdzies okolo godz. 5. гапо. Ро uplywie рбl 
godziпy czasu роdапо pomoc: ЗО ludzi Wojska Polskiego. W rezulta
cie walki ро uplywie З godziп czasu zostalo zabitych 5 zolпierzy so
wieckich, rаппу пaczelпik sztabu 98. pulku wojsk Armii Czerwoпej 
major Sokolow oraz felczer batalioпu і З zolпierzy. Okolo godz. З. 
dпіа zostala wyslaпa pomoc: З7ludzi МО і 16 pracowпikбw Bezpie
czenstwa. о godz. 4. dпіа celem okrqzeпia lasu podrzucoпo З8 ludzi 
wojsk Armii Czerwoпej przybylych z Tomaszowa і 70 ludzi z Chel
ma Wojska Polskiego. 

Fragment opracowanej przez UB listy os6b uwolnionych z aresztu PUBP 
Hrubieszowie 
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Gdzies okolo godziпy czasu ропоwпіе z Chelma przybylo 76 lu 
dzi Wojska Polskiego, ktбrzy zarбwпo zostali rzuceпi w okolice Іая. 
terebinskiego. ОgбІпуmі silami zostala przeprowadzoпa akcja w le
sie przy czym Ьапdа do czasu okrctzeпia lasu wycofala si~ oddzi~
пymi grupami. Obowictzkowo zazпaczyc, ze Wojsko Polskie, kt6r? 
przybylo z Chelma, піе bylo wyposazoпe w zywпosc, jak rбwпiez.. 
jak wszystkie wojska, bylo zm~czoпe. W marszu przez las zпаІеzіо
по 7 baпdytбw zabitych і wzi~to trofei: 2 КВК, 2 КВК mauser ог.u 
amuпicji 1000 sztuk. Zabito 5 baпdytбw w Hrubieszowie, cz~sc tru
pбw uwiezioпo. 

Nasze straty 
Zabito 5 ludzi z 98. pulku Wojsk Wewп~trzпych Armii Czerwo

пej. jedeп oficer WOP і З zolпierzy. W jw zabici w miescie Hrubie
szowie. Rапіопо З oficerбw, jedпego sieГZaпta і 2 zolпierzy Wojska. 
Polskiego. Zabito dwбch pracowпikбw Urz~du Bezpieczenstwa. 

Zdj~to dokumeпty baпdytбw: 

1. рІап пapadu па Zabuze, rejoп Sokala; 
2. рІап пapadu па War~z; 

З. iпstrukcj~ о ageпturalпej pracy UPA; 
4. spiski rojбw, kuszczбw і grup; 
Uprowadzoпo z aresztu tymczasowego PUBP w Hrubieszowie 

aresztowaпych wedlug kolorowaпia: czloпkбw UPA - 5, czloпkбsn
AK - 15, folksdojczбw - 1, wspбlpraca z Niemcami - 1. Razem~ 
22 osoby. 

Hrubieszбw, dпіа З 1 V 1946 r. Szef PUBP w Hrubieszo\vi:;> 
/-/ Atlasiuk Wlodzimierz 

Dopisek odrfczny opatrzony podpisem W. Atlasiuka: 
Podpis bez piecz~ci urz~dowej trzeba uwazac wazпym, gd}'Z takow-.s 
[zпajdowala si~] w kasie, ktбra піе otwiera si~. 

Oryginal, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t 8, Raport specjalny szefa РИВР w Hrzi
bieszowie Wlodzimierza Atlasiuka, 31 maja 1946 r., k. 24-26. 



1~46 czerw1ec 1. Lubl1o 

Raport specjalny szefa WUBP w Lublinie 
Franciszka Pi~tkowskiego dla Ministerstwa 
Bezpieczedstwa Publicznego о ataku 
oddzial6w UPA oraz WiN na instytucje reziмu 
kozunistycznego w Hrubieszowie 

W nocy z dnia 27 na 28 maja 1946 r. banda UPA kuren "Prir
wy" wsp6lnie z oddzialem ps. "Wiktor" spod znaku WiN w ilosci 
og6lnej okolo 500 os6b dokonala napadu na miasto powiatowe 
Hrubiesz6w. 

Gl6wnymi obiektami napadu dla bandy UPA byly: 98. pulk Wojsk 
Wewn~trznych Armii Czerwonej, Urzc:td Pocztowy, radiow~zel, Ko
misja Przesiedlencza Ukrainska, zas dla bandy WiN - PUBP, Powia
towa Komenda МО, Powiatowy Komitet PPR oraz prywatne miesz
kania pracownik6w Bezpieczenstwa. 

Danych о przygotowywania napadu PUBP nie mialo, mialo na
tomiast dane, ze w lesie terebinskim gmina Werbkowice banda ma 
swбj post6j, а mianowicie: dnia 25 maja 1946 г. informator "Korzen" 
podal, ze 20 maja 1946 г. о godz. 23.30. banda w liczbie 20-25 os6b 
na czterech furmankach przejechala przez wies Malice w kierun
ku stacji kolejowej w Konopnym gmina Werbkowice, skёtd w cic:tgu 
рбl godziny slychac bylo strzaly z broni automatycznej. lnformator 
w cic:tgu ostatniego miesic:tca widzial ze б razy, jak bandyci przejez
dzali na 3-4 furmankach przez wies Malice і z rozm6w przeprowa
dzonych z miejscowc:t ludnoscic:t ustaШ, ze bandyci wyjezdZзli z lasu 
terebinskiego gmina Werbkowice. Takze dnia 23 V 1946 г. bandyci 
w lesie terebinskim zatrzymali 2 mieszkanc6w wsi Terebin о nazwi
skach nieustalonych, ktбrzy przyjechali do lasu ро drzewo і ktбrzy 
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zostali uprzedzeпi, zeby do lasu wi~cej піе pгzyjezdtali, przy czym 
od пiektбrych pobrali ро 100 zJ. kary. 

PUBP w Hrubieszowie, posiadajctc powy±sze dапе, пatychmiast. 
w dпiu 23 V 1946 r., пawictzal scisJy koпtakt z dowбdztwem 98. put
ku Wojsk Wewп~trzпych Armii Czerwoпej, przez ktбre zostaJ wysta
пy do wsi przylegJych do lasu terebinskiego ageпt "Samostijпy", kto
remu udaJo si~ ustalic, ze w tym lesie stacjoпuje Ьапdа w wi~kszet 
ilosci pod dowбdztwem soteппego "Romaпa" bylej sotпi "Kropywy· 
("Kropywa" zostaJ zabity 4 V 1946 r.). Na podstawie w fw daпych 
byJo ustaloпe z dowбdztwem 98. puJku WW Armii Czerwoпej prze
prowadzeпie sHami tego puJku і sHami Bezpieczenstwa operacji. 
przy czym dowбdztwo w fw puJku WW Armii Czerwoпej zazctdato 
ротосу ро swojej Ііпіі z Lubliпa і pomoc ta przybyJa па trzech sa
mochodach па czele z mjr. SokoJowem, szefem sztabu tegoz 98. put
ku WW, dпіа 27 V 1946 г. Wyjazd па operacj~ byJ ustaloпy па godz. 
З. rапо dпіа 28 maja 1946 r., jedпakZe о godz. 1.30. dпіа 28 maja 
1946 r. Ьапdа ich uprzedzHa і dokoпaJa пapadu па miasto Hrubie
szбw. 

Batalioп 98. puJku Armii Czerwoпej byJ dyslokowaпy па skraju 
poJudпiowej cz~sci miasta Hrubieszowa. Вапdа, majctc dokJadne 
dane о dyslokacji w fw puJku і о jego staпie liczebnym, obstawHa 
batalion z poJudпiowo-zachodniej cz~sci 14 RKM oraz jedпym dzia
Jem samodziaJowym ci~zkiego kalibru, ustawionym w poJudniowo
-zachodпiej cz~sci, zas z poJudniowo-wschodniej cz~sci obstawila 
7 RKM і zamkп~Ja wyjscia z miasta przez most. 

Drugie dziaJo samodzialowe ci~zkiego kalibru zostaJo ustawio
ne пaprzeciw budyпku PUBP w odlegJosci 100-150 m od budynku 
w sadzie koJo domu plebanii, w ktбrym zamieszkuje proboszcz pa
rafii Hrubieszбw. 

Pierwsza torpeda z ci~zkiego dziaJa samodziaJowego ustawio
nego koJo plebanii zostaJa wypuszczoпa па gmach PUBP і torpeda 
ta jednoczesпie sJuzyJa za sygnaJ rozpocz~cia akcji па uplaпowane 
obiekty. Pocisk trafН wprost do kabinetu szefa PUBP. Ро wybuchu 
torpedy Ьапdа wdarJa si~ w dwбch miejscach przez parkan па dzie
dziпiec PUBP, obstrzeliwujctc gmach PUBP z broni automatycznej 
RKM, PPSz і КВК, а to w celu sparalizowania ewentualnej akcji ог-



Raport specjalny szefa WUBP w Lublinie Franciszka Piqtkowskiego... ZZ7 

gaпizowaпia оЬrопу. Zorgaпizowaпie оЬrопу bylo bardzo trudпe, 
poпiewaz w gmachu PUBP zпajdowalo si~ wбwczas tylko 14 оsбЬ 
wartowпikбw. Wartowпik stojCІcy w drzwiach па posteruпku ро 
wystrzeleпiu wszystkich паЬоі zostal przez Ьапd~ zabity, pozostali 
wartowпicy, widzCІc przewazajCІCC\ ilosc baпdytбw z jedпej і drugiej 
stroпy podwбrza, rozpierzchli si~, піе mog<lc zorgaпizowac оЬrопу 
masowej, ratowali si~ kazdy pojedyпczo, kto jak m6gl. 

Вапdа wtargп~la do gmachu PUBP, zlapala zпajdujCІcego si~ tam 
refereпta PUBP Garwoliп, kt6ry przybyl w tym czasie w celu zala
dowaпia kartofli ze stacji Hrubieszбw, kt6rego zamordowala oraz 
dwбch ludzi sposrбd zatrzymaпych zпajdujCІcych si~ w tym czasie 
w gmachu r6wпiez zamordowala, jedпego zatrzymaпego ci~zko 
zгапНа. Refereпt Drapa Romaп, реlпіСІсу wбwczas sluzb~ ofice
ra iпspekcyjпego PUBP, ostrzeliwal si~ z КВК, ро czym wylazl па 
dach PUBP, skCІd strzelal do ostatпiego пaboju, а ukrywszy si~ prze
siedzial па dachu do konca пapadu. Uslyszawszy rozkaz dowбdcy 
Ьапdу, аЬу zamiпowali gmach, zeskoczyl z dachu z wartowпikiem 
Kowalczukiem, ktбry гбwпіеz byl tam ukryty, і uciekli. 

Вапdусі zlapali dyzurпego aresztu, Wasilczuka Wladyslawa, ktб
remu kazali otworzyc areszt. Wypuscili 22 aresztowaпych z ktбrych 
1 5 bylo w celach, zas pozostali zпajdowali si~ pod ochroп<l па pi~
trze, z ktбrych wlasпie, jak wyi.ej роdапо, dwбch zabili, а jedпego 
ci~zko гапіІі. 

Pracowпika ze Specjalпej Poczty WUBP w Lubliпie, Wгоп~ Ro
maпa oraz jedпego Niemca, robotпika przybylego z PUBP Garwo
liп dla zaladowaпia kartofli, Ьапdа uprowadzHa ze sob<\. Pracowпik 
WUBP w Lubliпie, Wгопа Romaп, ktбremu si~ udalo wyrzucic swo
je dokumeпty па podwбrze, podal, ze byl оп aresztowaпy і dlatego 
Ьапdа go zwolпHa. Uprowadzoпy Wasylczuk Wladyslaw роwгбсН 
dпіа 29 V 1946 г. do PUBP Hrubieszбw, twierdZCІC, iz udalo mu si~ 
zbiec z lasu. W tym staпie rzeczy straty PUBP Hrubieszбw wyпosz<l 
2 ludzi (Lewaпdowski Stefaп і K~pczynski Kazimierz, refereпt PUBP 
Garwoliп). 

Na miejsce dyslokacji batalioпu 98. pulku WW Armii Czerwoпej 
Ьапdа гбwпіеz wypuscHa pocisk artyleryjski і ostrzeliwala z Ьго
пі maszyпowej і automatyczпej, со z poczCІtku utrudпHo przyj~cie 
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boju. Ро uptywie jednak p6l godziny zolnierze Armii CzeГWOПeJ 
przeszli od natarcia. Prowadzctc b6j, bandyci zacz~li si~ wycofywac 
і przypuszczalnie о godz. З.ЗО. walka w miescie dobiegla konca. 
Bandyci, korzystaj<Jc z ciemnosci, wycofali si~ і odeszli: UPA w stro
n~ poludniOWCJ, zas WiN w stron~ p6lnocn<J. 

W czasie walki w miescie dow6dca WOP, major lsakow, wraz 
z trzema zolnierzami, chcctc zbadac sytuacje, udal si~ do miasta 
і w drodze natknctl si~ na zastaw~ bandyck<J, przez kt6rct wszyscy 
czworo zostali zabici. 

W czasie walki w miescie zostal raniony naczelnik wywiadu 
98. pulku WW Armii Czerwonej, lejtnant Solowjow. 

Bandyci, b~dctcy w miescie, wtargn~li do Powiatowego Komi
tetu PPR, zabrali wszystkie dokumenty, З PPSz, 2 pistolety і zabili 
2 czlonk6w ZWM. 

Bandyci obstawili dom pracownik6w Bezpieczenstwa przy ulicy 
Narutowicza, zdemolowali cale mieszkanie referenta personalnego 
Pastora Kazimierza, kt6ry ро wystrzeleniu wszystkiej amunicji mu
sial wraz z zonct skakac z balkonu na nizszy balkon і tym sposobem 
si~ uratowal. 

Mieszkanie zast~pcy szefa, referenta Kasprzaka Kazimierza, r6w
niez zaj~te bylo przez band~. z kt6rego zabrali lepsze umundurowa
nie, pracownikowi jednak udalo si~ zbiec. 

W czasie napadu bandyci wyrzctdzili nast~pujctcё straty materialne: 
1. spalili budynek Bezpieczenstwa; 
2. spalili б dom6w cywilnych; 
З. uszkodzili budynek PPR torpedct wystrzelonct podczas napa

du na Wojska Armii Czerwonej, budynek PPR і starostwa po
wiatowego. 

Z nastaniem switu wyslano przy ротосу 98. pulku WW Armii 
Czerwonej grupy wypadowe w dw6ch kierunkach, jednct w kierun
ku Werbkowice w rejonie wsi Natalin, kt6ra zauwazyla band~ w ilo
sci okolo 150 os6b, kt6rct zacz~a przesladowac, daj<JC jednoczesnie 
znak rakiet<J о pomoc, kt6ra natychmiast wyslano. Grupa ta w ilosci 
70 os6b z jednym samochodem pancernym wst<JpHa w b6j z ban
dct na skraju lasu terebinskiego okolo godz. 5. rano. Ро uptywie рбl 
godziny nadeszla pomoc w sile ЗО os6b z WP. Ро uptywie З godzin 
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walki zabitych zostalo З zolnierzy sowieckich oraz zostal ranny na
czelnik sztabu 98. pulku WW Armii Czerwonej mjr Sokolow oraz 
felczer batalionu і з zolnierzy. 

Okolo godz. З. ро poludniu wyslano pomoc З7\udzi z МО і 16\u
dzi z Bezpieczenstwa. О godz. 4. ро porudniu podrzucono jeszcze 
З8\udzi Wojska [Wewn~trznego] Armii Czerwonej przybylych z To
maszowa і 70 ludzi WP z Chelma celem okrqzenia \asu, w ktбrym 
znajdowala si~ banda. Ро uplywie godziny przybylo jeszcze z Chel
ma 70 \udzi, ktбrych rбwniez rzucono na okrctzenie lasu, ро czym 
dokonano akcji w lesie, podczas ktбrej okazalo si~, ze banda wycofa
la si~ z lasu oddzielnymi grupami. Zaznacza si~, ze wojsko przybyle, 
bylo bardzo zm~czone marszem і bylo bez zywnosci. 

Podczas marszu przez las znaleziono 7 bandytбw zabitych oraz 
З RKM, 2 КВК, "'мauzer" і 1000 sztuk amunicji. W samym Hrubie
szowie zabito rбwniez б bandytбw, lecz trupy banda zabrala z sobq. 

Stan aresztu w budynku PUBP w Hrubieszowie ро ataku oddzialu WiN pod 
ow6dztwem Henryka Lewczuka .,Mlota" і boj6wki SB OUN pod komendq 
todzimierza Melnyczuka .,jasenia" 
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Zabraпo od baпdytбw dokumeпty: 
- рІап пapadu па Zabuze (rejoп Sokala); 
- рІап пapadu па War~z; 

- iпstrukcja о ageпturalпej pracy UPA; 
- spiski гоі, kuszczбw і grup; 
- platforma Ukrainskiej Glбwпej Rady Wyzwolenczej; 
- przysi~ga dla czloпkбw UPA; 
- deklaracja utworzeпia Orgaпizacji Ukrainskich Nacjoпalisto"' 

ро ukonczeпiu 11 wojпy w Europie (z 1945 г.); 
- spoleczпo-polityczпy przegl<td (z czerwca 1945 г.). 
Dokumeпty і bron, jak<t Ьапdа zabrala, па razie піе ustaloпo, po

пiewaz prowadzi si~ dopiero sledztwo, а ро uzyskaпiu daпych po
damy specjalпym raportem. 

Wyprowadzoпo z aresztu PUBP w Hrubieszowie aresztowaпyct. 
wg zabarwieпia: 

- czloпkбw UPA - 5, czloпkбw АК - 15, volksdeutschбw - 1. 
wspбlpraca z Niemcami- 1. 

Dпіа 29 maja 1946 г., w dzien, przeprowadzoпo operacj~ sila
mi 98. pulku WW Armii Czerwoпej, KBW z Lubliпa w sile 150 lu
dzi batalioпu 5. pulku kolobrzeskiego, batalioпu WP z Chelma, ВР 
і МО. Operacj~ prowadzoпo w геjопіе od Hrubieszowa па poludпie 
trzema grupami. Grupa пatkп~la si~ па Ьапd~ kolo wsi Wereszyn 
w odleglosci okolo 22 km па poludпie od Hrubieszowa w kieruпku 
Dolhobyczowa і w czasie walki zabHa 2 baпdytбw і jedпego ci~z

ko гапНа, ktбrego odstawioпo do szpitala w Hrubieszowie. Zatrzy
maпo 2 podejrzaпych о wspбlprac~ z baпd<t. Zdj~to Ьгопі: 1 RKM. 
1 КВК, 1 automat, 2 pistolety. 

W miescie Hrubieszowie wojska 98. pulku Armii Czerwoпej za
braly 2 podstawy do wypuszczaпia pociskбw V-1 і 12 pociskбw V-1. 

W dalszym ci<tgu batalioп 98. pulku Armii Czerwoпej prowadzi 
operacj~ w геjопіе Dolhobyczowa, zas Wojsko KBW wyjechalo z te
reпu powiatu Hrubieszбw motywuj<tc to tym, ze піе maj<t prowiaпtu 
і ze jest ich za malo [, zeby] przeprowadzic operacj~. 

Straty wlasпe: 
- 5 pograпiczпikбw zabitych z 98. pulku Armii Czerwoпej; 
- 5 zolпierzy WOP, w tym jedeп major, zabitych; 
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- 2 pracownikбw PUBP zabitych; 
Straty bandytбw: 
- 15 bandytбw zabitych; 
- 1 bandyta cit:zko ranny. 
Sposrбd aresztowanych wypuszczonych: 
- 2 zabitych; 
-1 ranny. 
О dalszych rezultatach powiadomimy specjalnym raportem. 
W koncu dodajt:, ze polctczenie telefoniczne z Zamosciem, Chel

mem і Lublinem bylo przerwane, wobec czego pozctdanym Ьу bylo, 
аЬу МВР przydzieШo do lctcznosci z zagrozonymi powiatami apara
ty radiowe. 

SzefWojewбdzkiego Urzt:du 
Bezpieczenstwa Publicznego 
w Lublinie 
І-І Picttkowski Franciszek 1 

Oryginal, maszynopis. AIPN BU 00231/95, t 53, Raport specjalny szefa WUBP 
w Lublinie Franciszka Piqtkowskiego, 1 czerwca 1946 r., k. 3-9. 

1 Franciszek Pi<ttkowski- szefWUBP w Lublinie w latach 1946-1947. 



1946 czerwiec 3. Hrubiesz6w 

Fragшent protokolu przesluchania 
czlonka boj6wki SB z nadrejonu "Liшan" 
Piotra Krawczuka dotycz~cy jego udzialu 
w ataku oddzial6w UPA і WiN оа instytucje 
reziшu koшunistycznego w Hrubieszowie 

[ ... ] Pytanie: Czy byliscie podczas napadu dnia 28 V 1946 r. na 
miasto Hrubieszow, pod czyim dowodztwem, gdzie wyiej wy
mieniona banda koncentrowala si~, jej сеІ napadni~cia, na ja
kim obiekcie byliscie podczas napadu і w jakim kierunku udat 
si~ wasz oddzial ро napadzie? 
Odpowiedz: Tak, bylem 1 podczas napadu bandy UPA na miasto 
Hrubiesz6w pod dow6dztwem "Orzecha" BHyka Wasyla dnia 28 V 
1946 г., w pelnym komplecie, jak wyzej zapodalem, boj6wki "Orze
cha". Boj6wka nasza zajmowala stanowiska za miastem, gdzie. 
w kt6rym miejscu, ja si~ nie orientuj~. gdyz bylem pierwszy raz 
w Hrubieszowie. Z powodu nocy ja о tym okreslic nie mog~. Mieli
smy zadanie, о іІе ktos b~dzie uciekal, zatrzymac і doprowadzic do 
"Orzecha". Byla to tak zwana zastawa. Zatrzymanych zadnych nie 
mielismy. DowodzH calosci<} napadu "Prirwa", kurinny wraz z objed
nanymi sHami band polskich pod dow6dztwem jakiegos kapitana. 
kt6rego nie znam nawet pseudonimu. Z pododdzialu "Prirwy" bylo 
do 300 os6b, kt6re rozporz<}dzaly od 6 do 8 podstawkami do pusz
czania torped, diegtiar6w bylo dosc niemalo, lecz ilosci dokladnej 
podac nie mog~. PPSz moglo Ьус do stu lub wi~cej, reszta [to] byly 

1 Piotr Krawczuk - ur. w 1928 r. w Pawlowicach, czlonek boj6wki SB 
w nadrejonie .. Liman". 
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КВК. Nam ЬуІо mбwiono, ze bandy polskiej ЬуІо okolo tysic:tc ludzi. 
Czy to ЬуІа cyfra faktyczna, ja о tym powiedziec nie mog~. О uzbro
jeniu bandy polskiej zarбwno ЬуІо mбwione, ze mieli dosc powazne 
uzbrojenie. ja widzialem sam osobiscie 27 V 1946 r. w lesie tere
binskim pi~ciu, lecz jak si~ rzeczywiscie ten las nazywa, ja doklad
nie stwierdzic nie mog~, lecz w tym lesie ЬуІа nasza koncentracja. 
Wyzej wymienionych 5 оsбЬ uzbrojenie mieli: 1 КВК, diegtiarow 
і PPSz. jeden ЬуІ w szaГZy podporucznika z jednc:t gwiazdkc:t. 

Przed switem 28 V 1946 r. odst~powala nasza grupa pod do
wбdztwem "Orzecha" w przedzie sama w liczbie 13 оsбЬ, ktбra mia
la zadanie dojsc do lasбw dolhobyczowskich і zatrzymac si~ [Ьу po
czekac) па reszt~ sH, ktбre szty z tylu. Ро wkroczeniu naszej grupy 
do wjw lasбw grupa zatrzymala si~ і za godzin~ lub dwie dolc:tczyla 
si~ reszta oddzi'alбw. Mбwili, ze bylo З zabitych, rannych zarбwno 
mбwiono, ze byty 4 osoby. 

Podczas koncentracji widzialem pierwszy raz dowбdc~ "Prirw~", 
ktбry rozmawial z 5 bandytami. "Prirwa" wzrost sredni, blondyn, 
twarz pocic:tgla, ubranie cywilne, jesionka siwa, lat 25. Styszalem od 
tych, со przybyli do nas w lasy dolhobyczowskie, ze za nimi gnalo 
wojsko sowieckie і polskie. W lesie dolhobyczowskim oddzial nasz 
.Orzecha" zostal rozbrojony, bron zamagazynowana, lecz gdzie, do
kladnie nie wiem, gdy± dowбdcy konspirujc:t si~ w tym celu. 

Protokбl zakonczony, przeczytany w sluch і za zgodnosc podpi
sany wlasnor~cznym podpisem. 

Protokolowal: Atlasiuk Wlodzimierz Zeznal: 
І-І Piotr Krawczuk 

Za zgodnosc z oryginalem: оЬ. sledczy (podpis) Dankiewicz 

Odpis, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t. 1, ProtokOI przesluchania Piotra Kraw
czuka, З czerwca 1946 r., k. 17-19. 



1946, czerwiec 

Sprawozdanie wst~pne dow6dcy Batalionu 
Chelaskiego UPA Eugeniusza Sztendery "Prirwy" 
dla dow6dcy Grupy UPA "San" Miroslawa 
Onyszkewicza "Oresta" о przebiegu ataku 
оа instytucje reziau koaunistycznego 
w Hrubieszowie 

Kolego dowбdco! 

Wysylam krбtkie sprawozdaпie z ostatпiej akcji. jestem гаппу 
w piers, ale гапа juz zaczyпa si~ goic і jest dosc lekka, chociaz kula 
poszla rykoszetem. Tylko troch~ uszkodzHa zebro, tak ze czuj~ si~ 
mozliwie. Trzeba b~dzie leczyc si~ okolo miesictca, jak twierdzct 
"sluzby medyczпe". 

Sama akcja па Hrubieszбw byla udaпa. Z zaplaпowaпego wуkо
папо: rozbito NКWD, rozbito resort, budyпek PPR, poczt~. Nie udalo 
si~ zlikwidowac komisji wysiedlenczej, Ьо піе bylo dobrego zwiadu. 
Przedstawiciele WiN stwierdzali, ze tam S<t komisarze tylko z pisto
letami, а faktyczпie mieli wlasпct silпct осhгоп~. А пasza BSB 1 піе 

byla па to przygotowaпa. 
Strat wroga піе stwierdzoпo, Ьо піе ma dobrego zwiadu. Моzпа 

podac je w przyblizeпiu. NКWD bylo prawdopodobпie 250, zosta
lo ропаd 302• Reszta zgiп~la w gruzach, razem ze sztabem і archi-

1 BSB - boj6wka Sruzby Bezpieczenstwa. 
2 Miroslaw Onyszkewicz ,.Orest" w pismie do .. Prirwy" z 20 czerwca 1946 r. 

skrytykowal niekt6re dane zawarte w jednym z jego sprawozdan па temat 
akcji hrubieszowskiej. Prawdopodobnie chodzHo wlasnie о publikowane tu 

sprawozdanie . .,Orest" wskazal, ze w sprawozdaniu ,.Prirwy" podano 200 za
bitych z zalogi NКWD, а tymczasem w sprawozdaniu dow6dcy .,Petra" widnia-
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wami. Zпiszczoпo kопіе і auta NКWD. Taпkietka zdaje si~ sploп~a. 
W NКWD byla akurat iпspekcja, mial Ьус geпeral, czterech majorбw 
і іппі W}'Zsi oficerowie, razem 15 ludzi. Tak podal pracowпik UBP 
w War~zu і tak mбwi ludпosc polska. UBP rozbito. Wypuszczoпo 
wi~zпiбw, ропаd ЗО оsбЬ. W barakach NКWD і UBP zпiszczoпo oko
lo 70 samochodбw. Akcja zacz~la si~ о 1.30. паd гапеm. Nie moglo 
Ьус wczesпiej, Ьо пasttpilo орбzпіепіе. WiN w walkach spisywal si~ 
dobrze. Nasze straty w miescie - jedeп гаппу. 

Odwrбt odbywal si~ prawie w dzien. Maszerowalismy w przy
spieszonym tempie. Кіеdу "Czaus", "Dawid", "Duda" oraz dwie bo
jбwki przechodzHy przez szos~ Hrubieszбw-Werbkowice і furmaпki 
jui. prawie i<t przejechaly, z Hrubieszowa пadjechalo kilka samocho
dбw NКWD і resortu, zdaje si~ z Lublina. Z row6w kolo szosy zacz~li 
strzelac w las. Furmaпki і rekruci wlecieli mi~dzy reszt~ oddzialбw. 
Ludzie z гбі.пусh oddzialбw wymieszali si~ razem. Nie bylo miejsca 
do rozwiпi~cia si~, аЬу przyjctc оЬгоп~. Nie bylo tei. seпsu atakowac, 
Ьо chodzilo о czas. Utworzylismy jako tak<t tyralier~ і wycofywali
smy si~ polami az do lasu terebinskiego, strzelajctc do wroga, kiedy 
si~ zblii.al. Ро drodze mielismy trzech гаппусh. 

W lesie jui. czekal па паs "Hromowy". Zaj~lismy оЬгоп~ па skra
ju lasu і rozpocz~lismy porzctdkowaпie szeregбw, jakkolwiek bylem 
гаппу. Na skraju lasu odparlismy trzy ataki wroga. Ро uпieszkodli
wieпiu taпkietki [пasze] oddzialy wycofywaly si~ jedeп ро drugim 
do іппусh lasбw. Wrбg пadal atakuje, bierze w tym udzial NКWD 
z Zamoscia, Tomaszowa, Chelma, i.aпdarmeria z Lublina і resort 
z tych miast. Oddzialy wycofaly si~ па czas і zamaskowaly w іппусh 
lasach. 

Zaпdarmeria z Lubliпa, а potem resort z Zamoscia па drugi dzien 
natkпctl si~ jeszcze па "Dud~", ale tеп si~ wycofal, zabijajctc okolo 
80 пieprzyjaciбl. Ogбlem пasze straty to okolo б zabitych і 10 raп
nych. Pelпego sprawozdaпia піе mam. Zdaje si~, і.е zgiпctl kolega 

to tylko 10 zabitych enkawudyst6w; za niescisle uwaial і to, ze w rzeczywi
stosci budynek NКWD nie zostal zniszczony wraz z garazem. jak utrzymywal 
.Prirwa". AIPN BU 1552/7, Druze "Nerw"!, 20 czerwca 1946 г., k. 77. 
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"Horyn"3 wycofujctcy si~ z bojбwkct SB. "lkar"4 wyslal go z З strzel
cami па zwiad. Gdy РоІасу odci~li ich od lasu, uciekli do МеtеІіпа. 
Dwбch wrбcHo, а "Ногупіа" і jeszcze jedпego strzelca піе ma do 
dzisiaj. Реlпу opis boju wysl~ рбzпіеj, Ьо піе mog~ dluzej pisac. 

Dzisiaj przyjechalo па ohlawy 40 pelпych samochodбw NКWD. 
W Wasylowie і Przewodowie WP zпalazlo па polach wiele kryjo
wek W Wasylowie і Przewodowie w tych kryjбwkach wpadlo 16 
оsбЬ. Wsie od stroпy Chelmszczyzпy zalamaly si~. wyjechal Wasy
lбw, Przewodбw, Liski, а dzisiaj Kosciaszyп. Nadzбr паd oddzialami 
przekaz~ koledze "Zепопоwі", ale jeszcze go піе spotkalem. Kolega 
"Jurko" przekazal panskie zarzctdzeпia оdпоsпіе oddzialбw, ale za
daпia bojowego jeszcze піе wуkопапо. ОЬеспіе wr6g kr~ci si~ wsz~
dzie ро wsiach, lasach і Chelmszczyiпie5• 

Tlumaczenie z jF;zyka ukrainskiego. 
["Nerw"], Druie komandyr, w: Litopys. Forum doslidiw istorii UPA, http:jjforum. 
ottawa-litopys.orgjdocumentsjdoc0402_u.htm, [dostf;p: 21.05.2017]. 

з Michal Dumka "Horyn" (1924-1946) - starszy sieriant UPA, pisarz 
w sztabie 28. ОТ .Danyliw". 

4 Wsewolod Przepi6rski .Іkаг", .Skob" (1921-1998)- pracownik SB Ok~
gu ІІІ. W czasie ataku dowodzH boj6wkami SB. 

5 W i«:zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: "Litopys UPA~ 
t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j .. Danyliw": Cholmszczyna і Pid/aszszia (Du· 
kumenty і materialy), red. Р.). Poticzny, Toronto-L~riw 2003, s. 458-459. 

6 Brak podpisu. W tekScie sprawozdania opublikowanym w 39. tomie .. Li
topysu UPA" jako autor widnieje "Nerw", czyli Eug~niusz Sztendera. 



1~46 czerwiec В, а.р. 

Sprawozdanie pracownika SB Okr~gu ІІІ 
Wsewoloda Przepi6rskiego "Skoba" 
о wydarzeniach w dniach 27-29 шаjа 1946 r. 
zwi~zanych z atakieш UPA, SB і WiN 
na instytucje reziшu koшunistycznego 
w Hrubieszowie 

Odwrбt і przebieg spotkaпia z АК 
w dпiach 27 V і 28 V 1946 г. 

Dпіа 27 maja 1946 г. гапо oddzial UPA rozlozyl si~ z postojem 
w lesie obrowieckim, пiedaleko Hrubieszowa w celu pol<tczeпia si~ 
z oddzialem АК і dоkопапіа wspбlпej akcji bojowej па miasto po
wiatowe Hrubieszбw. 

О godz. 10. przyjechal do lasu rowerem dowбdca polskiej grupy 
operacyjпej, аЬу skoпtaktowac si~ z dowбdztwem пaszego oddzia
tu. Komeпdaпt АК, zwaпy dowбdc<t, jego pseudoпimu піе pгzypomi
пam sobie, lat 35-40, sredпiego wzrostu, postawпy, гапgа wojsko
wa prawdopodobпie poruczпik, komeпdaпt орегасуjпу oddzialбw 
АК па powiat Hrubieszбw. 

W trakcie jego rozmowy z пaszymi ludzmi оЬеспу піе bylem. 
Wiem tylko, ze celem tej rozmowy bylo wyzпaczeпie godziпy spo
tkaпia ich dowбdztwa z пaszym w ramach przygotowaпia wspбlпe
go plaпu akcji bojowej па Hrubieszбw z 27 V па 28 V 1946 г. 

О godz. 12. szedlem wlasпie do пaszych stбjek, zeby przekazac 
rozkazy w razie przyjazdu akowcбw, kiedy juz z daleka zobaczylem 
ich wбz jad<tCY w moj<t stroп~. Wбz byt cywilпy. Przyjechali: wspo
mпiaпy juz wyzej dowбdca rejoпowy WiN па rejon hrubieszowski 
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kapitaп "Wyrwa", poruczпik "Mlo 
і poruczпik "Slepy"1

• Podszedlem 
do furmaпki, ktбra si~ zatrzyma
la. Polacy zeszli і przywitalism 
si~ podaпiem r~ki, піе wymieпia

jqc swoich pseudoпimбw. Zapro
wadzilem ich па miejsce rozmбw, 

gdzie byl juz dowбdca "Zепоп· 

і kolega "tewko". Ро ich powitaпiu 
si~ wszyscy razem usiedlismy па 
ziemi zascieloпej kocami. 

Каріtап "Wyrwa", przed czter
dziestkq, sredпiego wzrostu, ро cy
wilпemu, w trzewikach, i пteligeпtn 
і wedrug mпіе szczery w rozmowie. 

Poruczпik "Mlot", wiek do 35 lat, sredпiego wzrostu, ubraпy ро 
cywilпemu, w trzewikach. Z wierzchu przepasaпy pasem wojsko
wym, па ktбrym zпajdowaly si~ magazynki do МР, przez lewe ra
mi~ przewieszoпy pistolet w пiemieckiej kaburze, prawdopodoЬ
пie parabellum. Oprбcz pistoletu uzbrojoпy byl w МР. Wyglqdal па 
sportowca, czlowieka malomбwпego, ale wesolego, iпteligeпtпy, 

wyksztalceпie со пajmпiej sredпie. 

Poruczпik "Slepy", mпiej піz ЗО lat, wzrostu wi~cej піz sredпiego, 
ubraпy w polski muпdur sukieппy, bez odzпaczen. Na glowie roga
tywka, zwyczajпy pas wojskowy па muпdurze, z pistoletem. Uzbro
joпy rбwпiez w МР-43, ktбry my пazywamy "komisarkq", pбlkarabi
пem lub kabehe, z zawodu пauczyciel ludowy, iпteligeпtny. Sposбb 
zwracaпia si~ poruczпikбw do swoich zwierzchпikбw przedwojeп

пy, polski, wojskowy z wlasciwym dla піеgо "Рапіе komeпdaпcie, 

melduj~ posluszпie ... ". Do dowбdc6w пaszych pododdzialбw zwra
cali si~ jak rбwпу do r6wпego przez "Рапіе kolego!". 

Ро chwili przyjechal dowбdca "Prirwa" і kolega "Duпajski ". 

Ostatni byl juz zпапу Polakom z wczesпiejszych spotkan. "Zепоп" 

1 Czestaw Hajduk .. Siepy" - porucznik WiN, dow6dca oddziatu w Rejo
nie ІІІ WiN Obwodu Hrubiesz6w. 
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przedstawH "Prirw~" jako komeпdaпta пaszej grupy bojowej w рІа
поwапеj akcji. Jedeп za drugim schodzili si~ dowodcy пaszych pod
oddzialбw: kolega "Hromowy", "Duda", "Dawid", "Czaus", "Ostap"2 

і "Jasen". Zglaszali przybycie swojemu dowodcy і піе witali si~ z Po
lakami. Dowбdca "Prirwa" і kolega "Duпajski" rozmawiali ро ukrain
sku, wszyscy іппі ро ukrainsku і ро polsku. Dosc oficjalпa і sztywпa 

па poczcttku пarady atmosfera z czasem zmieпHa si~ w luzпct. піе 
ograпiczaпct i.adпymi іппуmі sprawami oprocz wojskowych. Nie by
tem оЬеспу przez caly czas пarady z powodu obowictzkбw slui.bo
wych, dlatego b~d~ podawal tylko poszczegolпe epizody tej пarady 
і іппусh spotkan z akowcami w dпiach 27 V і 28 V 1946 r. Nie b~d~ 
rowпiei. przytaczal slбw poszczegбlпych оsбЬ, аІе b~d~ staral si~ 
oddac seпs prowadzoпych rozmбw. 

Narad~ rozp'oczctl dowбdca "Zепоп". WyjasпH сеІ рІапоwапеj 
akcji і choc піе zostal przez пikogo wybraпy па przewodпicZ<tcego 
пarady, okazal si~ піm faktyczпie. Ро "Zепопіе" glos zabral dowбdca 
grupy operacyjпej AK-WiN, ktory przy ротосу рІапu miasta opisal 
tereп akcji, poszczegбlпe obiekty, ktore mialyby zostac zlikwidowa
пe, sH~ і uzbrojeпie wroga, podejscie do tych obiektow. Jego opis піе 
zawsze byl wierпy, czasem пawet chaotyczпy, dlatego zadawaпo mu 
bardzo malo pytan lub z пaszej stroпy wprowadzali poprawki oso
by dobrze оЬеzпапе z tym miastem. Оі.уwіопа dyskusja zacz~a si~ 
przy przydzielaпiu zadan dowodcom oddzialбw UPA і АК. 

Pododdzialy UPA і BSB otrzymaly пast~pujctce zadaпia: 
Budyпek NКWD: "Hromowy", "Duda", "Dawid", "Czaus" і "Suszko" 

z dwiema wyrzutпiami torped; 
Budyпek komisji wysiedlenczej: BSB 11, dowodca "Ostap"; 
Poczta: BSB ІІІ, "Oieh"3

; 

Zapora па moscie od koszar WP: BSB І, dowбdca "Bahriaпy"4• 

Nadrejoпowa BSB pod dowбdztwem "Jaseпia": zapora па ulicy, 
ktora prowadzi od роІпосу па poludпie і wychodzi пaprzeciwko 

2 "Ostap" - komendant boj6wki SB w rejonie 11 nadrejonu "Liman". 
1 

.. Oleh" - komendant boj6wki SB w rejonie ІІІ nadrejonu ,.Liman". 
4 Eugeniusz Daciuk "Bahriany"- dow6dca kompanii "Wilki"-2, nast~pnie 

w SB nadrejonu "Liman". 
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NKWD oraz zabezpieczeпie rбwпoleglej ulicy, przy ktбrej mieSc: 
si~ NKWD. Rбwпoczesпie zabezpieczeпie tych ulic przy pomoq 
karabiпu przeciwpaпcerпego przed eweпtualпym ruchem tan
kietki. 

Oddzialy АК otrzymaly budyпki: UBP, PPR і МО. Mialy rбwпiez 
utrzymac zapory па szosach: Hrubieszбw-Werbkowice, Hrubie· 
szбw-Chelm, Hrubieszбw-Wlodzimierz. Na poczcttku akcji ich za
daпie to spaleпie mostбw w Werbkowicach, па szosie Hrubieszб~-
-Wlodzimierz і od koszar [Wojska Polskiego]. 

Glбwпe dowбdztwo odstctpioпo komeпdaпtowi АК, dowбdca 

"Prirwa" mial Ьус przy піm5• Poruczпikowi "Mlotowi" wyzпaczoпo 
budyпek UBP. Zapytaпy, jak ma zamiar go zlikwidowac, odpowie
dzial, :іе wezmie go szturmem. Gdy uswiadamiaпo mu trudпoSCI 
tego plaпu, jak гбwпіе:і mo:iliwosc пiepowodzeпia, powiedzial, іе 
wierzy w powodzeпie szturmu, Ьо ma za sobct ju:i kilka podobпych 
akcji, а teraz tym bardziej jest tego реwіеп, Ьо przydzieloпo mu do 
ротосу пaszct grup~ z torpedami. 

Jeszcze jedeп ciekawy przypadek podczas tej пarady, charaktery
zujctcy dyscypliп~ w oddzialach АК і ich stosuпek do ludпosci. Nasza 
stбjka zatrzymala plutoпowego АК і trzymala go ju:i 2 godziпy. Ро 
jakims czasie zatrzymala gajowego z malym syпkiem і furmaпkct пa
ladowaпct drewпem. Stбjka powiadomHa dowбdc~ о tych ludziach 
і zapytala, со ma z піmі zrobic. Кіеdу akowcy dowiedzieli si~. ze tam 
jest plutoпowy, rozzloscili si~ jego pojawieпiem si~ w lesie. Jeszcze 
bardziej rozzloscHo ich pojawieпie si~ w lesie gajowego, do ktбrego 
піе mieli pelпego zaufaпia. Wtedy poprosHem poruczпika "Slepego~ 
о sprawdzeпie tych ludzi. Ju:i podczas drogi do stбjki "Slepy" grozH 
plutoпowemu, u:iywajctc przy tym ostrych slбw: "Со tеп s ... s ... chce 
tutaj! Оп wie, іе піе wolпo kr~cic si~ w tym lesie. Оп juz ode mпіе 
dostaпie!". Ро przyjsciu па miejsce zaraz zwrбcH si~ do plutoпowe
go: "Со ty tutaj robisz, s ... s ... ? Kto tobie kazal przychodzic?"- "Рапіе 
poruczпiku, melduj~ posluszпie, ze ... "- "Nie masz mi со meldowac. 
tylko powiedz mi, gdzie jest twoje miejsce?". Plutoпowy przez саІу 

5 Informacja nieprawdziwa. Na czele calosci akcji bojowej w samym mie
scie stal dow6dca Batalionu Chelmskiego UPA Eugeniusz Sztendera нРгігwа-. 
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tеп czas stal па baczпosc, czerwoпy jak burak і staral si~ wyjasпic 
swoje post~powaпie, ale bezskuteczпie. Wreszcie poruczпik z піm 
skonczyl, rozkazujctc zglosic si~ do raportu karпego. Przyszedl czas 
па gajowego. 

-,,А со ty tutaj robisz, s ... s ... ?". 
- Рапіе poruczпiku, przyjechalem wydawac ludziom drzewo". 

к t І Т . . 1 k 1 'k s'J " . -" ...... m.... у ше w1esz. - rzyczat poruczш " еру - ze 
w tym lesie jest partyzaпtka і ze пikomu піе wolпo do tego lasu 
przychodzic! Zaraz za to dostaпiesz w dup~. zebys па drugi raz wie
dzial, jak masz si~ zachowac!". 

M6wictc to, wzictl od піеgо patyk, kt6ry tеп mial w r~ce. Wtedy 
zaczctlem iпterweпiowac ро polsku, ze wzgl~du па koпspiracj~. 

- ,,Alez рапіе poruczпiku, па со tak od razu ostro! Niech рап b~
dzie laskaw mпі'е tct spraw~ pozostawic". 

- "Ja wiem, со mam z піm zrobic!" - odpowiedzial mi па to po
ruczпik. 

jeszcze raz zwr6cHem si~ do poruczпika і jakos si~ uspokoH. Po
tem zwr6cHem si~ do gajowego: 

- "Рап jest gajowym і пawet sumieппym, ale dzisiaj sct takie czasy, 
ze gajowy siedzi w domu. Z domu przez оkпо obserwuje las і z піеgо 
wydaje kwity па drzewo!". 

Wypuscilismy obydwu do domu, zabraпiajctc о tym іпсуdепсіе 
komukolwiek m6wic. Poruczпik szczeg6lпie pogrozH jeszcze gajo
wemu, ze jesli ktos dowie si~ о jego spotkaпiu z паті, to піе tylko 
jego majcttek zпiszczy, ale і calct jego rodziп~. W drodze powrotпej 
poruczпik powiedzial mi: ")а wiem, со robHem. ja bym go піе ЬН, ale 
chcialem go пastraszyc". 

О godz. 16.30. przedstawiciele АК odjechali do swojego oddzialu, 
аЬу przygotowac si~ do polctczeпia z пaszym oddzialem. Odjezdza
ictc, poruczпik "Slepy" prosH, zeby pokazac mu torped~. Jego zycze
пie sреlпіопо. Pytal, czy mozпa por6wпac sH~ torpedy z sHct poci
sku artyleryjskiego takiej samej wagi. Kolega "Suszko" odpowiedzial 
mu, ze sHa torpedy jest о wiele wi~ksza. Akowcy z ciekawoscict si~ 
przyglctdali. О spos6b odpaleпia піе pytali. 

Kolo godz. 20., kiedy пasze oddzialy staly w czworokctcie і do
w6dca "Prirwa" wydal ostatпie rozkazy, пadszedl oddzial АК, zlo-
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zопу ze 150-160 ludzi. Ubraпi byli w letnie muпdury polskie. Na 
prawym ramieпiu mieli поwе bialo-czerwoпe opaski. jedпa grupa 
па rowerach. Uzbrojeпi bardzo dobrze. Dawalo si~ zauwazyc wiel
kct ilosc Ьrопі maszyпowej, jak LMG, diegtiary, erkaemy. Prawie со 
trzeci byl uzbrojoпy w jedeп z tych trzech rodzajбw Ьrопі. Oddziaf 
АК stal obok пaszego oddzialu. lch dowбdcy wydawali ostatnie roz
kazy swoim pododdzialom. Dowбdcy wspбlпie przydzielili polskich 
tereпowych dla poddodzialбw. Do polskiej grupy poruczпika "Mio
ta" przydzieloпo пaszct grup~ specjalпct z "torpedowcem"6 і kilkoma 
torpedami. 

Z oddzialem АК przyszedl talci:e iпspektor z Komeпdy Gl6wпe1 
АК z Warszawy. Tak si~ przedstawH. M~zczyzпa ропаd 35-letni. 
sredпiego wzrostu, ubraпy ро cywilпemu. jego ubraпie wskazywalo 
cz~stct u Polakбw пiedbalosc о elegaпcj~. W zachowaпiu prosty. Мб
wН і раШ duzo. jego przyboczпy, wiek do 28 lat, sredпiego wzrostu. 
ubraпy ро cywilпemu, zieloпa kurtka, przez rami~ przewieszoпy МР. 

Z iпspektorem rozmawiali dowбdca "Zепоп" і kolega "Duпaj
ski". Od czasu do czasu bylem przy ich rozmowie. Ciekawsze uryw
ki z tych rozmбw dotyczyly rozmowy iпspektora z ich emisariu
szem, ktбry піеdаwпо wrбcH z zagraпicy oraz пaszej wspбlpracy. 
lпspektor opowiadal, ze ich emisariusz tak mбwH о eweпtualпym 
wybuchu wojпy: sprawa Persji jest sprawct lokalпct і jct rozstrzygпёJ. 
О ІІІ wojпie swiatowej zdecyduje піе опа, lecz turcja. Wojпa піе 
zaczпie si~ па Zachodzie, а па Wschodzie. Bolszewicy przygoto
wujct si~ do піеj і scictgajct swoje wojska w poblize puпktu zapal
пego- Turcji. Przypuszczalпy termiп wybuchu wojпy: kопіес lata, 
poczcttek jesieпi. 

WiN піе ma пadziei па pomoc Zachodu. Liczct па siebie samych. 
Polityka Mikolajczyka calkowicie zawiodla. Сhсіапо go uczyпic po
litykiem swiatowej slawy, dlatego przebywal і uczyl si~ w Aпglii, ale 
to zawiodlo. Na rzctdzie emigracyjпym w Lопdупіе rбwпiez піе po
legajct. Zresztct ich polityka і ideologia bardzo si~ r6zпict. 

ь torpedowiec- chodzi о wykonan'l przez kowala prowadnic.; do wypusz
czania pocisk6w rakietowych klasy Werfer, nazywanych w UPA - ze wzgl.;du 
па ich wydluiony ksztalt - torpedami. 
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lпspektor oswiadczyt, ze przyjechat па tеп tегеп w celu uporze}d
kowaпia stosuпkбw mi~dzy obiema orgaпizacjami, WiN і пasze} па 

tym tегепіе. Zwrбcit uwag~. ze trzeba takze uporze}dkowac wspбt
prac~ па Podlasiu tak, jak zostata паwіе}zапа tutaj. Powiedziat, ze 
wprawdzie оЬіе orgaпizacje wspбtpracuje} і піе przeszkadzaje} sobie 
па Podlasiu, ale ma to lokalпy charakter. lch wspбtpraca wygle}da 
jak wspбtzycie dw6ch SC}Siad6w, ktбrzy піе гоЬіСІ sobie wzajemпej 
szkody. lm, komeпdzie gtбwпej, bardzo zalezy па uporze}dkowaпiu 
relacji wzajemпych w catym pasie пadbuzanskim. Mбwit, ze па Pod
lasiu dziataje} bardzo silпe oddziaty UPA. 

W towarzystwie tego iпspektora, jego przyboczпych і kapitaпa 

"Wyrwy" ро odejsciu oddziat6w па akcj~ bytem do godz. 2.30. Ra
zem z піmі, kol~gami "Duпajskim", "Ногупіеm", "Skobem" і jeszcze 
jedпym przygle}dalismy si~ akcji па Hrubieszбw z lasku bohorodyc
kiego, oddaloпego od miasta okoto 1500 m. W drodze do піеgо піе 
przystuchiwatem si~ rozmowie. W lasku rozmowa dotyczyta akcji. 
Do lasku przyszlismy о godz. 23.30. Pocze}tek akcji byt zapowie
dziaпy па godz. 24.00. Zacz~a si~ jedпak о godz. 1.30. Podczas tego 
пaprawd~ пerwowego, пapi~tego oczekiwaпia zachowywalismy 
spokбj, піе pokazywalismy ро sobie zadпego zdeпerwowaпia. Nato
miast Polacy okazywali swoje uczucia bardzo gtosпo. lпspektor za
chowywat wi~cej zimпej krwi, ale kapitaп "Wyrwa" juz przed godz. 
24.00. піе mбgt si~ орапоwас. Со chwil~ zapalat пowego papierosa. 
Kolega "Duпajski" і ja uspokajalismy ich, а przede wszystkim kapita
пa "Wyrw~". mбwie}c, ze dopбki w miescie піе ma zadпych strzat6w, 
to wszystko jeszcze jest w porze}dku. jesli przed wybuchem torpedy 
піе b~dzie zadпych strzatбw z Ьгопі piechoty і Ьгопі maszyпowej, 

to akcja si~ uda. Каріtап "Wyrwa" mбwit со chwila, ze tam musi cos 
zle isc, mUSZC} Ьус jakies пieprzewidziaпe przeszkody, zatowat, ze 
піе poszedt osobiscie ze swoimi ludzmi. Wierzyt bardzo w sukces 
naszych torped і od пісh przede wszystkim uzalezпiat powodzeпie 
tej akcji. Dopiero wybuch torpedy і pocze}tek akcji о godz. 1.30. prze
rwal to пerwowe oczekiwaпie. 

Wybuch torpedy zmusit пieprzyzwyczajoпych do ich huku Pola
kбw prawie zalec. Wybuch і lot jedпej z "rycze}cych" torped w kieruп
ku Сzегпісzупа rzucit Polakбw па ziemi~. Zmusita ich do schowaпia 
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si~ w gl~bokim rowie, паd kt6rym stali, przyglc:tdajc:tc si~ akcji. Kolo 
godz. 2.30. wr6cHy pierwsze wycofujc:tce si~ z miasta oddzialy АК. 
byly піесо spaпikowaпe. M6wili, :іе akcja піе bardzo si~ udala, Ьо па 
ich strzaly wr6g odpowiedzial od razu strzalami, to zпaczy, :іе byl па 
akcj~ przygotowaпy. Byla jeszcze grupa, kt6ra miala za zadaпie zli
kwidowac szturm6wk~ і rozbroic МО, jedпak spaпikowala і піе zro
bHa піс, а spotkawszy podczas swojego odwrotu jedпc:t пaszc:t gru~ 
bojowc:t przy budyпkach komisarzy przesiedlenczych, powiedziala 
jej, :іе ju:i dawпo byl sygnal do odwrotu. Dow6dca, uslyszawszy to. 
zaczc:tl wycofywac si~ z miasta razem z 4 grupc:t АК. Wkr6tce ро te1 
pierwszej grupie zacz~ przychodzic іппе. 

Dokc:td odjechal iпspektor z kapitaпem "Wyrwc:t". піе wiem, Ьо ро 
przyjsciu pierwszej grupy dolc:tczylem do dow6dcy "Zепопа". 

Dпіа 28 maja cz~sc BSB w sile 60 ludzi pod dow6dztwem "Dunaj
skiego" jako tereпowego і moim jako bezposredпiego zwierzchпika 
zakwaterowala w dzien w lesie tereszczanskim. W пiedalekiej wsi 
zam6wilismy u АК obiad. jedпak піе dostalismy go, Ьо zam6wili
smy za рбzпо. Za to wieczorem mielismy przyjechac do wsi і przed 
odejsciem па swoje tereпy zjesc kolacj~. Przed zachodem slonca 
wyslalem koleg6w "Bahriaпego", "jaseпia" і "Ноrупіа" do wsi, :іеЬу 
przygotowali wszystko do przyjscia oddzialu. Ро zachodzie slonca 
caly oddzial pomaszerowal do wsi. W celu sprawdzeпia zarzc:tdze
пia wjechalem kоппо па czele oddzialu do wsi. tam spotkalem si~ 
ze swoimi przyjaci6lmi, kt6rzy ju:i zalatwili kolacj~. jeszcze zaпim 
przyszedl oddzial wszyscy wstc:tpilismy do kooperatywy ("Spбl
dzielпi"), :іеЬу kupic tyton, papierki, past~ do but6w itp. Koпspiro
walismy si~ jako АК і dlatego rozmawialismy ро polsku. W sklepie 
bylo kilku ludzi, wsr6d пісh gospodarz z dzieckiem па r~kach. Kupi
lem cukierka і dalem dziecku. Gospodarz podzi~kowal. Kolega "Ho
ryn" r6wпie:i kupH cukierki, zwolal kolo 8 dzieci, kt6re bawily si~ 
па пiedalekim wygoпie і rozdal im cukierki. W mi~dzyczasie dowie
dzialem si~. :іе wies wiedziala, :іе jestesmy z UPA. Spotkalem tu plu
toпowego, z kt6rym mielismy opisaпc:t ju:i histori~ w dпiu poprzed
пim. Z daleka mпіе pozпal і powiedzial do kolegi "Bahriaпego": .. )а 
ju:i zпam tego komeпdaпta". "Skc:td?" - spytal "Bahriaпy". "Wczoraj 
w lesie byl z pcruczпikiem «Slepym»". 
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Кіеdу podszedl do mпіе, zglosH mi ро wojskowemu, ze kolacja 
przygotowaпa. Кіеdу pгzyszedl oddzial, rozkwaterowat go. Dowбd
cбw oddzialбw razem z kolegct "Duпajskim" і mnct zaprowadzH do 
szefa - Sk., ktбry byl jego bezposredпim zwierzchпikiem. U піеgо 
mial jesc kolacj~ "sztab", 7 оsбЬ. Koleg~ "Duпajskiego" пazywali ma
jorem, а паs poruczпikami, а mпіе oprбcz tego komeпdaпtem. 

Szef, czyli Sk.: lat 45-50, пiskiego wzrostu, rolпik. 
W celu koпspiracji rozmawialismy ро polsku, ale poпiewaz za

uwazytem, ze we wsi ludzie mбwili, ze jestesmy "bulbakami", chcia
tem si~ dowiedziec, ja~Gt пazw~ da паm szef. Na moje руtапіе, czy 
wie, kim jestesmy, піе dal jasпej odpowiedzi, mбwictc: "Ja wiem, kto 
рапоwіе sct, Ьо zostalem powiadomioпy о kolacji dla рапбw. А poza 
tym jestem zol~ierzem і mпіе піе wolпo піс mбwic". jedпak, kiedy 
prosHem go, zeby mimo wszystko powiedzial, odpowiedzial: "Рапо
wіе sct z UPA". 

Przed kolacjct wszyscy wyczyscilismy sobie buty, umylismy si~ do 
polowy і zasiedli do stolu. Kolacja byla dobrze przygotowaпa і ро

dапа kazdemu па osobпym talerzu. 
W dotychczasowych moich spotkaпiach z Polakami zauwa

zylem, ze паsі ludzie mimo zakazu рісіа wбdki przy obcych, pijct, 
kiedy піе widzct zwierzchпikбw. Na kolacj~ szef postaral si~ о litr 
wodki. Кіеdу j<4 przyniбsl, powiedzial: "U паs tez ріс піе wolпo, ale 
maly kieliszek піе zaszkodzi". Wszyscy оЬеспі oprбcz mпіе і kolegi 
.)аsепіа" wypili ро З kieliszki. Przed і ро kolacji zaspiewalismy kil
ka kozackich, strzeleckich і powstanczych ріеsпі. Na kопіес zaspie
walismy jedпct polskct piesn: "Jak to па wojeпce Іаdпіе, kiedy utaп 
z kопіа spadпie ... ". 

Z szefem піе rozmawialismy wiele, Ьо byt zaj~ty przygotowa
niami do пaszego odjazdu. ZamбwHem trzy furmaпki, Ьо пaszych 
nam піе wystarczylo. Przywolal do паs soltysa. Soltys, m~zczyzпa 
w sredпim wieku, ЬуІ bardzo zdeпerwowaпy і wydac ЬуІо ро піm, 
ze ch~tпie schowalby si~ w mysict dziur~, gdyby mбgl. Soltys піс піе 
mowH, wypH па zaproszeпie gospodarza jedeп kieliszek "za zdro
wie UPA" і poszedl orgaпizowac furmaпki. 

Z szefem піе bardzo wchodzilem w rozmow~, jedпak mimo tego 
z.ahaczylismy о wspбlprac~ UPA z АК. Szef powiedzial mi~dzy іп-
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пуmі: "Zylem па Wolyпiu, zпam dobrze ludzi і tylko spryt Niem
cбw рогбzпН паs. Gdyby пasza wspбlpraca miala pocz<ttek zaraz 
ро wojпie polsko-пiemieckiej, піе ЬуІоЬу tyle пiepotrzebпych ofiar 
w ludziach і krwi. Daj 86g, zeby to пasze zblizeпie, jakie teraz пa
st<fpHo, ЬуІо trwale". Odpowiedzielismy: "Со ЬуІо, to mіп~о. Mysl
my о przyszlosci". Chcielismy omiп<fc rozmowf; па temat WоІупіа 
і Chclmszczyzпy. 

Ро kolacji podzif;kowalismy, pozegпalismy sif; z gospodarzam1 
і dziecmi і poszlismy do wojska. Przed odejsciem dalem tym dzie
ciom cukierki. Na zamбwioпe furmaпki czekalismy ok 45 miпut 
Zamiast З zamбwioпych, dostalismy 5 furmaпek. Z паmі jechal za
Stf;pca szefa і plutoпowy, ktбrzy mieli wywiedziec sif; w pobliskich 
wsiach о sytuacji w ( ... ), dok<fd mielismy przejezdzac і mieli popro
wadzic паs па wlasciw<t drogf;. Przed samym wyjazdem szef przy
szedl do kolegi "Duпajskiego" і zglosH: "Рапіе majorze, meldujf; po
sluszпie, rozkaz wуkопапу. Furmaпki і zywпosc gotowe. Wysylam 
z рапеm majorem obywatela Ра ... , mego zastf;pCf; і plutoпowego·. 

Kolega "Duпajski" podzif;kowal za sprawozdaпie і za kolacjf;. Poze
gпalismy sif; і odjechali. 

Ludпosc polska traktowala паs dobrze. Strzelcy mбwili, ze kola
cja і саІе przyjf;cie ЬуІу dobre. We wsi mбwili juz о wspбlпej akcji 
па Hrubieszбw. О пaszym oddziale mбwіопо: "Ale bulbaki bij<f, bij<t! 
Ale оп і bij<f, bij<t!". Polska ludпosc cywilпa malo uiywala пazwy UPA 
przewazпie "baпderowcy" і "bulbaki". 

Wyjechalismy 1 О furmaпkami, zeby dostac sif; па swoje tегепу. 
W mojej grupie ЬуІо razem do 65 оsбЬ, 5 furmaпek zostalo zor
gaпizowaпych w polskiej wsi, а 5 ЬуІо пaszych. Оргбсz tego ЬуІо 
6 jezdzcбw. Polskie furmaпki wywiozly паs za wies [ ... ). ВуІо juz 
kolo godz. З. га по. Polskie furmaпki puscilismy, а sami polпymi dro
gami poszlismy do пajblizszego lasu. 

Zabezpieczylem oddzial podwбjпymi stбjkami і alarmowymi 
przy kazdej BSB. Przed zasПif;Ciem zarz<tdzHem godziппe czyszcze
пie Ьгопі, ktбr<t sam osobiscie przejrzalem. О godz. 6. strzelcy polo
zyli Sif; spac. )а poJozyJem Sif; koJo godz. 7., przedtem jedпak spraw
dzilem warty. КоІо godz. 13. strzelcy піесо zjedli і zпowu polozyli 
sif; spac albo cicho rozmawiali. КоІо godz. 14.45. uslyszalem wy-
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strzal z karabinu. ObudzHem si~ і zapytalem koleg~ .,Bahrianego", 
z ktбrej strony padl strzal. Pokazal kierunek pбlnocnego wschodu. 
Wstalem і poszedlem na lini~. Tutaj podszedl do mnie kolega .,Ho
ryn" і powiedzial, ze slyszal strzal z kierunku poludniowo-wschod
пiego і slyszal, jak drogct, ktбra prowadzHa w tym samym kierun
ku, jechaly furmanki. Dla pewnosci pytam go, czy na pewno slyszal 
strzal z tego kierunku. PotwierdzH. Dodal jeszcze, ze dobrze byloby 
wyslac zwiad. ZwrбcHem si~ do niego z propozycjct, czy poszedlby 
па zwiad, jest czlowiekiem wojskowym, przeszedl front і nieraz 
mial podobne zadania, ma praktyk~. ZgodzH si~. Rozkazalem kole
dze .,jaseniowi" wyznaczyc З ludzi z jego BSB. Mieli pбjsc na zwiad. 
Razem z kolegct .,Horyniem" kolega .,jasen" wyslal na zwiad jeszcze 
З swoich: rojowego strzelca .,Chmar~", erkaemist~ .,lhora" і .,Male
go". Zadaniem zwiadu bylo wyjsc na wschodni skraj lasu і stwier
dzic, kto strzelal і jakie furmanki jechaly. Zwiad wyszedl о godz. 
14.50. Оргбсz tego zarzctdzHem od razu przygotowanie do odejscia 
і zaprz~ganie koni. Zaraz ро odejsciu zwiadu przyszedl jeden z za
chodniej stбjki і powiadomH, ze slyszeli strzal, ale podawal kieru
пek odwrotny od poprzednich. 

Przed godz. 15. przyszla zachodnia stбjka і oznajmHa, ze w od
leglosci ЗО m od siebie widziala polskiego zolnierza w mundurze. 
Prawie w tej samej chwili wszyscy uslyszeli polskct komend~ w kie
runku zachodnim, ale nie mogli jej zrozumiec. 

Wydalem rozkaz maszerowania za kolegct .,Dunajskim", ktбry 
znal teren. Wszyscy maszerowali w okreslonym porzctdku, na kon
cu 5 furmanek. Tylne zabezpieczenie trzymal dowбdca .,jasen" ze 
swoj<J BSB. Ро drodze sci<Jgn~lismy wschodnia stбjk~. Na pocz<Jtku 
zostalem z tylu, oczekujctc na powrбt zwiadu. jednak nie przycho
dzH. Poniewaz nikt z nas nie znal terenu оргбсz kolegi .,Dunajskie
go", zresztct w g~stwinie byly bardzo male widoki na to, zdalem 
si~ па doswiadczenie kolegi .,Horynia". Musial s}yszec ruch w lesie 
• glosnct komend~ czy to polsk<J, czy nasz<J і ро tym mбgl si~ zorien
towac. 

Przechodzctc gosciniec Tyszowce-Mi~tkie, spotkalismy polskie 
furmaпki cywilne. Woznicowie wracali z Tyszowiec і powiedzieli 
паm, ze spotykali si~ na Wctskotorбwce kolo Lipowca z autem pel-
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пуm WP. Teraz musielismy isc рбtпоспуm skrajem lasu motozow
skiego. Ро przejsciu goscinca Mi~tkie-Lipowiec, id<Jc skrajem lasu 
па potudпie, zobaczylismy w odlegtosci gdzies do 1000 m zotпierzy 
polskich, ktбrzy szli w kieruпku Mi~tkiego, а sami szli рбtпоспуm 
skrajem lasu motozowskiego. Przeszedtszy gosciпiec, musielism)· 
zatoczyc ogromпe pбtkole і kiedy odbilismy okoto 500 m па wschбd 
od goscinca, ustyszelismy z lewej stroпy serie z Ьгопі maszyпowe1 
Byto ich z 5. То trwato moze 5 miпut od pierwszej serii. Wtem usly
szelismy wybuch torpedy. Obejrzatem si~ w kieruпku strzatбw, аІе 
пiczego піе mogtem dostrzec. Strzelcy mбwili, ze пasz zwiad, ktбry 
zostawilismy w lesie, wyszedt z potudпiowo-wschodпiej cz~sci lasu 
przed goscincem. Zwiad zobaczyt паs ро przeciwпej stroпie goscin
ca w lesie motozowskim і puscH si~ do паs biegiem. W biegu otrzy
mat ogien ze skraju lasu. Z opowiadaпia kolegi "Matego", ktбremu 
udato si~ uciec, wyпika, ze zwiad zobaczyt паs z odlegtosci 2 km 
і chciat do паs dol<Jczyc. Od wrogiego оgпіа padli "Horyn", "Chmara·. 
а "Maty" odbiegt w lewo і dobiegt do паs. О "Horyпiu", "Chmarze· 
і "lhorze" піе ma dotychczas zadпej wiesci. Wychodzi па to, іе zo
stali zabici. 

Kolega "Suszko", gdy ustyszat strzaty z karabiпu maszyпowego, 
od razu zorieпtowat si~ w sytuacji, puscH jedп<J torped~ w kieruпku 
wroga. Wrбg od razu zaprzestat strzelaпia і па czworakach wycofat 
si~ do lasu. ]ak wspomiпatem, szlismy рбtпоспуm skrajem lasu mo
tozowskiego, dlatego mielismy caty czas па oku пasze furmaпki, ja
d<Jce w kieruпku Mi~tkiego. Gdy juz byty za Mi~kkim і jechaty w kie
ruпku Mircza, ustyszelismy stamt<Jd strzaty і zobaczylismy, jak паsі 
ludzie zawrбcili, dojechali do Mi~tkiego і polп<J drog<J skierowali si~ 
do lasu, ktбrym szlismy. Nie spotkalismy ich jedпak w lesie, oprбcz 
jedпej furmaпki, ktбr<J wozпica zostawH па skraju lasu, а sam gdzies 
si~ podziat. Zabralismy j<J ze sob<J. Strzelcy byli zm~czeпi upatem 
і forsowпym marszem. Trzeba byto zarz<Jdzic dtuzszy odpoczy
пek. Zmieпilismy kieruпek marszu. Teraz szlismy па potudпiowy 
wschбd, zeby w okolicy D<Jbrowy wyjsc w las d<Jbrowski. 

Przeszlismy gosciпiec Mircze-Stare Sioto. Na potudпiowym skra
ju lasu zarz<JdzHem odpoczyпek. Bojбwki utozyty si~ tyralierct. Od
poczywalismy juz moze 25 miпut, za 5 miпut mielismy ruszyc dalej. 
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Wtem z prawego skrzydla роdапо: "Wrбg z prawej." Rzeczywiscie 
па prawym skrzydle polscy zolпierze. W tym samym porzctdku, 
w jakim szlismy, zacz~lismy zaroslami przesuwac si~ w kieruпku 
lasu dctbrowskiego. Furmaпk~ musielismy zostawic, Ьо zaroslami 
nie moglismy przejechac. Кіеdу wyszlismy па wschodпi skraj lasu 
molozowskiego, trzeba bylo przejsc 500 m szerokiej skoszoпej lctki. 

Ostatni strzelcy juz wchodzili do \asu dctbrowskiego, gdy zoba
czyli kilku m~zczyzп w polskich muпdurach, ktбrzy szli skrajem \asu 
w kierunku wsi Dctbrowa. ВуІі odda\eпi od паs ok. 200 m. Bralismy 
pod uwag~ to, ze mogct to Ьус пasze oddzialy, mog<J to tez Ьус akow
cy, аІе moze Ьус і wrбg, ktбry szedl za паmі od godz. 15. Na wszel
ki wypadek polowa пaszego wojska zalegla tyralierct za spa\oпymi 
zabudowaпiami wsi, а druga cz~sc dalej szla w prawo па t~ tyralie
~ w lesie. W srodku kolega "Suszko" ustawH prowadпic~ torpedy 
w kieruпku піеzпапеgо wojska і przygotowal si~ do wystrzalu. Kole
ga "Duпajski" wyst<JpH па przбd пaszej Ііпіі і zaczctl пawo-lywac. АЬу 
dac si~ rozpozпac jako przyjaciel, uzywal hasla z akcji bojowej па 
Hrubieszбw: "Czy to ty, W?". Zapytaпy mial odpowiedziec: "Nie, to 
1а 1:''. Uzywal гбwпіеz pseudoпimu, ktбry zпaj<J akowcy, myslctc. ze 
moze to akowcy, аІе bezskuteczпie. Okazalo si~. ze to "Zзпdarmeria 
z Lubliпa". Podalismy si~ za wojsko z War~za, Ьо па odleglosc trudпo 
si~ porozumiec і пawzajem роzпас. ОЬіе stroпy zgodzily si~ па wy
slaпie jedпego czlowieka па spotkaпie posrodku, mi~dzy oboma od
dzialami. Z przeciwпej stroпy wyszedl jedeп і poszedl w пaszym kie
runku. Кіеdу pozпalismy, ze mamy przed sobct wroga, піе mielismy 
zamiaru пikogo wysylac, jedпak staralismy si~. zeby оп si~ do паs 
zblizyl. Dopuscilismy polskich zolпierzy па odleglosc 150m., а wte
dy "Suszko" puscH torped~. Caly odzial otworzyl sіІпу ogien і zawo
tal: "Naprzбd! Slawa!". Nie zпaj<Jc sily wroga і dlatego, ze do wieczora 
ЬуІо jeszcze calkiem da\eko, а пasze wojsko bylo przem~czoпe, піе 
chcielismy podejmowac walki. Mimo tego, ze krzyczymy "Naprz6d!", 
to idziemy do tylu, uzywaj<JC tego partyzaпckiego podst~pu. Wrбg па 
nasz ogien піе odpowiedzial ogпiem, tylko, zaskoczoпy, odpuscH. Czy 
poniбsl straty, nie wiadomo. Nasz oddzial wycofal si~ па poludпio
wo-wschodпi гбg lasu. Polozylismy si~ па skraju \asu і tutaj chcieli
smy przeczekac do wieczora. Prawie 2 godziпy mielismy spokбj. 
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о godz. 20. wyruszylismy w kieruпku laskowskiej kоІопіі, ze~ 
si~ polctczyc z furmaпkami. Z lasu wyszlismy strzeleckim szeregierr. 
па lctki. W odleglosci 1 ОО m od lasu szlismy wzdlu:i rowu. Кі~ 
oddzial zaczctl wchodzic па grzbiet rowu, czolo zauwa:iylo grupe 
25-30 m~:iczyzп w polskich muпdurach, kt6ra szla lctkct z kieruпku 
рбlпоспеgо па poludпiowy wsch6d. Byli od паs gdzies 120m. Do· 
w6dca "Duda" wydal rozkaz powrotu do lasu, аІе tyralierct. Polaq 
паs zauwa:iyli і zacz~li do паs isc. "Duda" rozkazal prawemu skrzy· 
dlu zatrzymac si~. а lewemu zachodzic, аЬу moglo si~ oprzec о las 
і zwr6cic calct liпict w stroп~ wroga. Кіеdу lewe skrzydlo oprze sie 
о las, wtedy pod jego ochroпct prawe skrzydlo b~dzie moglo porzu· 
сіс otwarty tегеп і wejsc do lasu. Ропіеwа:і lewe skrzydlo zacz~o 
bezladпie Ьіес do lasu, pobieglem do піеgо і uporzctdkowalem. Кіе
dу ju:i prawe skrzydlo weszlo do lasu, oddzial od razu zajctl staпo
wiska le:ictce і przygotowywal si~ do eweпtualпego boju. 

Polacy dalej szli do паs. ОЬіе stroпy zacz~ si~ пawolywac, zeby 
si~ rozpozпac. Kolega "Duпajski" zпowu z daleka przejctl гоІ~ "parla
meпtaгzysty". Okazalo si~. :іе to wojsko Bezpieczenstwa. Podalismy 
si~ za WP z War~:ia, kt6re szuka "baпderowc6w". Podalismy пazwi
sko kapitaпa P~ckiego, kt6ry faktyczпie byl w War~:iu. Od пісh pa
dlo пazwisko: poruczпik )asinski. Zacz~a si~ роdоЬпа jak па Dctbro
wie procedura z wyslaпiem z obu stroп podporuczпik6w, аІе z 4 
гб:іпіссt. :іе my пikogo піе wyslalismy. Wr6g, піе zorieпtowawszy 
si~. podchodzH do паs. Dalismy mu zbli:iyc si~ па odleglosc 70 m. 
Polacy tylko піесо rozcictgп~li szyk, kiedy padl rozkaz: "Оgпіа!·. 
Cala пasza Ііпіа otworzyla ogien. Polacy popadali і піе odpowiadali. 
Prawe skrzydlo, 10-12 os6b, wystCfpilo z lasu і poszlo tyralierct па 
wroga, :іеЬу go okrct:iyc. Bylem па samym koncu prawego skrzydla. 
Wr6g kilka razy pr6bowal slabo odstrzeliwac si~. Gdy prawe skrzy
dlo bylo od lasu jakies 150 m і wyszlo па gбг~. skctd juz trzeba bylo 
isc tereпem r6wпym, jak st6l, wr6g zaczctl паs ostrzeliwac ogпiem 
z automat6w. Na prawo od паs za пiewielkct g6rct bylo widac mi~dzy 
drzewami folwark wyszawiecki. Stamtctd wystrzeloпo dwie biale 
rakiety. Wycofalismy si~ do lasu, :іеЬу wrбg піе zaszedl od tyru пa
szego prawego skrzydla. Walka zacz~a si~ о godz. 10.30. Nie mie
lismy :iadпych strat. Wr6g mial zabitych і гаппусh. Dokladпa liczba 
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піе jest zпапа. Trzech пaszych strzelcбw poszlo па pole boju, zeby 
sprawdzic zabitych і zabrac dokumeпty. Poszli і піеоЬеспі byli moze 
jakies З miпuty, jak wr6g zaczttl obstrzeliwac z karabiпбw maszyпo
wych r6w, а z graпatnikбw skraj lasu. Musielismy wycofac si~ w glttb 
lasu. Wzi~lismy jednego jenca. 

)епіес, nie wi~cej jak 25 lat, пalezal do Korpusu Bezpieczenstwa 
Wewn~trzпego. Тур zacofaпego Mazura, kt6ry nie mбgl udzielic 
zadnej jasпej odpowiedzi. Niedawпo zostal przydzielony do KBW. 
lch jedпostka przyjechala z Gdyni do Lublina do walki z "baпdyta
mi". Gdy z 27 па 28 maja wуkопапо akcj~ na Hrubieszбw, опі w po
ludпie 28 maja wyjechali z Hrubieszowa 4 samochodami, cala kom
paпia, okolo 80-100 ludzi. W Hrubieszowie przeпocowali, а rano 
29 maja wyjechali w tereп, zeby ро lasach szukac "Ьапd". 

Kazdy z nich · mial па czapce przyczepiona bialtt kartk~ z prawej 
strony. Кіеdу паs zauwazyli, mysleli, іе to ich ludzie і chcieli poltt
czyc si~ z паmі і pбjsc razem па miejsce zbiбrki, do aut, ktбre cze
kaly na szosie Wereszyп-Hrubieszбw. Z tego, со mбwH, wyпika, ze 
KBW, ktбre паs zaskoczylo w lesie adelinskim, to byla inna grupa. 
Іппа byla r6wniez ta grupa, ktбrq ostrzelalismy w lesie dttbrow
skim. А wi~c wr6g puscH w poscig za oddzialami UPA і АК ро akcji 
па Hrubiesz6w kilka r6znych grup KBW ро 80-100 ludzi. Oprбcz 
tego w tych poszukiwaniach brali udzial takie bolszewicy. jeniec 
mбwH, іе przed nimi szostt Wereszyп-Hrubieszбw jechaly З auta 
bolszewikбw. Ze strzelcami, ktбrzy chodzili sprawdzac pole boju, 
spotkalem si~ dopiero w пiedziel~ 1 maja. Opowiadali, іе wtedy, jak 
wrбg ostrzelal r6w, poszli do lasu. Do rowu podjechaly auta і oswie
tlaly pole walki reflektorami. WP szukalo swoich zabitych. Slyszeli, 
jak Polacy mбwili: "Dobrze szukac!". Tego dnia rozmawialem z lttcz
пikiem, ktбry przez caly ten tydzien byl w Wereszynie. Opowiadal, 
ze Polacy w tej walce mieli straty w zabitych і rannych. Ludnosc 
cywilпa na drugi dzien, to jest ЗО maja, znalazla jeszcze 9 zabitych 
zolпierzy polskich, ktбrzy lezeli w rowie albo w wysokiej trawie. 
Wkrбtce ро tym osi<}gn~lismy wyznaczone sobie puпkty7 • 

7 W jt;zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: .. Litopys UPA'', 
t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j .. Danyliw": Cholmszczyna і Pidlaszszia (Do
kumenty і materialy), red. P.J. Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 461-471. 
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Post6j 8.6.1946 г. "Skob" 
Chwata Ukrainie! 

Tlumaczenie z jt;zyka ukrainskiego. 
uSkobи [w. Przepiorski], Widstup і poworat striczi z АК w dniach 27.5. 
і 28.5.1946 r., w: Litopys. Forum doslidiw istorii UPA, http:/ /forum.ottawa-lito
pys.orgjdocuments/doc0501_u.htm, [dostt;p: 3.4.2017]. 



1~46 czerw1ec, Hrub1esz6w 

Scisle tajne sprawozdanie dow6dcy 3. batalionu 
z 98. pulku strzeleckiego Wojsk Wewn~trznych 
Ministerstwa Spraw Wewn~trznych ZSRR kapitana 
Р.Р. Prokopenki о walkach z UPA і WiN w dniach 
28-29 zaja 1946 r. 

Scisle tajпe 
egz. пг [І] 

Opis dzialan bojowych З. batalioпu pulku strzeleckiego Wojsk 
Wewп~trzпych MSW, szkoly pulkowej і pododdzialu kawalerii 
98. pulku strzeleckiego dotycz<1cy odparcia ataku grupy baпdyckiej 
UPA і WiN (dowбdca "Prirwa", dowбdca Ьапdу WiN пieustaloпy) па 
miasto Hrubieszбw (Polska) 28.5.1946 r.2 

Мара 1-200000 
І. Polozeпie 

Zgodпie z daпymi oddzialu zwiadowczego batalioпu 26 maja 
1946 г. otrzymalismy iпformacj~ о tym, ze lesie па poludпiowy
-wschбd od ТегеЬпіа (2090) zпajduje si~ od jakiegos czasu licz<1ca 
okolo 120 baпdytбw grupa baпdycka UPA па czele z "Romaпem", 
"Dud<1", "Kropyw'1"· Z tego lasu Ьапdусі dokoпali пapadu па stacj~ 
[kolejow'1] Копорпе (2090), а takZe serii rabuпkбw ludпosci miej-

1 Brak numeru egzemplarza. 
z W oryginale ЬІСІd Ьс;d<Ісу wynikiem przest.awienia daty dnia і miesi<tca: 

25.8.46 г. Sprawozdaniu towarzyszylo pismo przewodnie dow6dcy 68. puHru 
WW MSW ZSRR podpulkownika Medwiediewa і szefa sztabu pulku Bielozie
rowa z 1 О czerwca 1946 г. 
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scowej. Mieszkancy wsi przylegajC}cych do lasu ustosuпkowaпi SC} 
do baпdytбw wrogo, lecz, zastraszeпi przez baпdytбw, піе przeka
zujC} паm daпych па ich temat. 

Тегеп w геjопіе dzialan grup baпdyckich гбzпогоdпу, оЬеспоsс 
kompleksбw lesпych z g~stymi krzakami utrudпiajC}cych poszuki
waпia grup baпdyckich і sprzyjajC}cych pozostawaпiu ich w ukry
ciu. Operacja poszukiwaпia і likwidacji grup baпdyckich zacz~la si~ 
28.5.1946 г., skonczyla 2.6.1946 г. Pogoda ciepla, посе сіеmпе, dпі 
sloпeczпe. 

Wпioski: 

1. SHy wlasпe pozwalajC}ce okrC}zyc і zlikwidowac grupy baпdyc
kie - пiedostateczпe, istпieje potrzeba wezwaпia ротосу z pulku 
w celu пalezytego оkГС}zепіа lasu; 

2. Mozliwosc przejscia Ьапd z lasu terebinskiego do іппеgо; ро 
sprawdzeпiu lasu terebinskiego koпieczпosc sprawdzeпie lasu szy
chowickiego; 

З. Вапdусі w посу wychodzC} z lasu, па dzien wchodzC} do lasu: 
operacje паІеzу zaczyпac о swicie. 

4. ВаtаІіоп З. і огgапу wladzy polskiej піе posiadaly іппусh da
пych (radiogramy пг ЗЗ8 і З40 о tym, ze w lesie zпajduje si~ Ьапdа, 
dotarly do sztabu pulku 26.5.1946 r.). [ ... р 

ІІІ. Przebieg dzialan bojowych 
Okolo 22.00. [dпіа] 27.5.1946 г. w miejscu zakwaterowaпia З/98 

pulku strzeleckiego zпajdowala si~ szkola MSW, plutoп kawalerii 
rozlozyl si~ w koszarach WP, [ЬаtаІіоп] З/19 pulku strzeleckiego 
піе przybyl. 

О 2.20. w геjопіе rozlokowaпia З/89 pulku strzeleckiego rozlegl 
si~ wybuch pocisku "V" wypuszczoпego przez baпdytбw. Jedпocze
sпie wartowпik z zachodпiego posteruпku пг 9, czerwoпoarmista 

3 Pomini~to opis planu operacji. Z zawartego w dokumencie opisu sH, kt6-
rymi rozporцdzalo dow6dztwo operacji, wynika, ze w momencie ataku UPA 
і WiN bylo to: 177 zolnierzy, podoficer6w і oficer6w. Uzbrojenie і wyposaze
nie: 4 ci~zkie karabiny maszynowe, 16 r~cznych karabin6w maszynowych, 
150 karabin6w, 38 automat6w, З radiostacje і 8 rakietnic. 
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Chalmatow, zauwazyl czolgaj<tcych si~ baпdytбw, ktorzy w odpo
wiedzi па krzyk Chalmatowa obrzucili podworze batalioпu graпa
tami і ze wszystkich stroп otworzyli ogien z kагаЬіпбw і karabi
nбw maszyпowych w kieruпku miejsca rozlokowaпia batalioпu. Ро 
wybuchu pocisku w poblizu batalioпu і w strefie bezpieczenstwa 
Ьапdусі zacz~li strzelac w гбzпусh cz~sciach miasta (Bezpieczen
stwo, dom PPR, budyпek komisji przesiedlenczej, poczta, droga па 
Chelm itd.). 

Sklad osobowy szkoly і batalioпu pod dow6dztwem szefa sztabu 
pulku, majora Sokolowa, zaj<tl оЬгоп~ і odpieral параd baпdytow. 
Іеdпосzеsпіе ulic<t do komisji przesiedlenczej wyslaпy zostal traпs
porter орапсегzопу pod dow6dztwem lejtпaпta Solowiowa. 

W celu [пawi<tzaпia] l<tczпosci z pododdzialem kawalerii і Woj
skiem Polskim Wyslaпo grup<t l<tczпosci z lejtпaпtem BoпdareпJ«t. 
Pomimo tego, ze kon Вопdагепkі zostal zabity, dotarl оп do koszar 
plutoпu kawalerii, sk<td wyjechal traпsporter орапсегzопу Wojska 
Polskiego. 

Ogien skladu osobowego batalioпu і szkoly pulkowej піе pozwo
ltt baпdytom па wystrzeleпie пast~pпych pocisk6w "V" і сі zacz~li 

si~ wycofywac. Traпsporter орапсегzопу З. batalioпu, zblizaj<tc si~ 
do mostu па drodze do Chelma, пapotkal ogien baпdyt6w (w tym 
czasie гаппу zostallejtпaпt Solowiow). Ogien traпsportera zmusH 
Daпdyt6w do odwrotu. Do miejsca, gdzie zпajdowal si~ ЬаtаІіоп, 
podjechal traпsporter WP і plutoп kawalerii, ktore zaj~ly si~ prze
chwytywaпiem baпdyt6w cofaj<tcych si~ ulicami. 

О 3.30. Ьапdусі bez strat zacz~li odwrot z miasta. W pogon za 
nimi drog<t па Zamosc wyslaпa zostala 30-osobowa grupa dow6dcy 
kompaпii lejtпaпta Aпdrijewskiego. Droga па Slaw~ciп wyslaпa zo
stala 25-osobowa grupa szkoly pod dow6dztwem lejtпaпta Szysz
ki. Grupa Aпdrijewskiego ро dotarciu do zarosli przy szosie Hru
bieszбw-Zamosc (5 km od Hrubieszowa) zauwazyla Ьапd~ і wozy, 
ktбre zostaly obstrzelaпe. 

Вапdусі pospieszпie cofali si~ w stroп~ МеtеІіпа (2000). Prowa
dцc ogien w marszu grupa Aпdrijewskiego zacz~la pogon і dala 
sygnal do batalioпu. Baпdytom udalo si~ oderwac па odleglosc 
800 m. Z batalioпu wyslaпo 44-osobow<t grup~ (plutoп szkoly pul-
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ku) lejtпaпta Wolkowa і plutoп 8. kompaпii lejtпaпta Zubaгiowa 
pod dowбdztwem staгszego lejtnaпta lwaпowa, ktбга ро dotaгciu 
do wymieпioпych wyiej zaгosli udzieШa wspaгcia gгupie mlodsze· 
go lejtпaпta Aпdгijewskiego. 

Plutoп 8. kompaпii zostal wyslaпy w lewo w celu okгctzeпia 
z flaпki wycofujCJcych si~ baпdytбw w celu przeci~cia dгogi odwгotu 
do lasu czeгпiczynskiego (2000). 

W геjопіе Meteliпa gгupy lwaпowa і Aпdгijewskiego polctczyl)· 
si~ і obydwie skokami szybko гzucily si~ w pogon. W tym czasie 
okolo 120 baпdytбw utworzylo tугаІіег~ і w odwгocie pгowadzHo 
ogien pojedyпczy і maszyпowy w stгоп~ atakujctcej ich gгupy. Ban· 
dyci cofali si~ do lasu teгebinskiego. 

Z batalioпu do lasu wjechal tгапsрогtег орапсегzопу 3/98 pulku 
pod dowбdztwem majoгa Sokolowa огаz tгапsрогtег WP z gгup~ 
zolпierzy. Вапdусі zaj~li рбlпоспсt cz~sc lasu і otworzyli silпy ogien 
z kагаЬіпбw і kагаЬіпбw maszyпowych w stгоп~ atakujctcej ich gru
py і tгапsрогtегбw. 

Z lewej stroпy w celu оkІё}zепіа atakowal plutoп 8. kompaпii 
z grupy lwaпowa pod dowбdztwem lejtnaпta Zubariowa. Cz~sc 
szkoly і gгupa WP ро wejsciu do lasu zostaly przywitaпe ogniem 
baпdytбw і ро zaj~ciu оЬгопу koпtyпuowaly walk~. 

Gгupa lwaпowa, atakujctca рбlпоспсt cz~sc lasu, w odleglosci 
1 ОО m od піеj zostala zatrzymaпa ogпiem kaгabinowym і maszyпo
wym Ьапdу, zaj~a pozycje lezctce і pгowadzHa b6j. 

Тгапsрогtег 3/98 pod dow6dztwem majoгa Solowiowa zblizyt 
si~ і wkroczyl do walki z baпdct. W tym czasie atakujctce gгupy mialy 
З zabitych і 2 гаппусh. 

Do miejsca boju podjechala tгaпsporteгem орапсегzопуm gru
pa WP pod dow6dztwem szefa sztabu 5 pulku WP majoгa Fomina. 
Na traпsporterze 3/98 zostal гаппу majoг Sokolow і jedeп strzelec 
kагаЬіпu maszynowego. W gгupie Zubaгiowa jedeп odпiбsl cit::zkct 
гап~; w grupie lwaпowa jedeп odпiбsl ci~zkct гап~. Gгupy пadal pгo
wadzily walk~. 

Вапdусі pod pгzykryciem silпych zарбг ogпiowych koпtyпu
owali odwгбt. W celu zajt::cia drogi Teгebin-Sahryn wyslaпa zostata 
gгupa WP z traпsporteгem орапсегzопуm pod dowбdztwem majo-
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га Fomiпa. Grupa lwaпowa miala пakryc рбlпосп<t cz~sc lasu. Wraz 
z пadejsciem posHkбw w postaci З/18 pulku strzeleckiego і WP za
cz~to przeczesywaпie lasu w kieruпku poludпiowym. 

W celu zaj~cia drбg Modryпiec, Modryn, SahryП wyjechala grupa 
szkoly MSW, plutoп З/98 pulku strzeleckiego і milicji па czele z ka
pitaпem Prokopeпk<t- dowбdcy З batalioпu. 

Uszkodzoпy traпsporter З/98 odjechal do Hrubieszowa, zabiera
J<tC zabitych і гаппусh. 

О 14.00. wraz z grup<t 19 оsбЬ z Bezpieczenstwa, ktбra przyje
chala jedпym samochodem, grupa lwaпowa w ilosci 106 оsбЬ prze
czesata las w kieruпku potudпiowym і wschodпim, піе пapotyka

J<tC wroga. Nast~pпie grupa osi<tgп~a wschodпi kгапіес Modryпia, 
gdzie spotkata si~ z З/18 і grup<t WP z Chelma. 

Ustaloпo, ze 'gгupa baпdycka wyszta z lasu, podzieШa si~ па 
grupki і oddaШa w kieruпku zachodпim, а cz~sciowo pozostata 
w lesie. 

о swicie 29.5.1946 г. grupa w sktadzie З/98 pulku strzeleckie
go (70 оsбЬ), szkoly putkowej (60 оsбЬ), oddziatu З/18 (З7 оsбЬ), 
Bezpieczenstwa z Lubliпa (150 оsбЬ), pododdzialy WP (200 оsбЬ), 
t<tczпie 517 оsбЬ, przeczesata tегеп od ТегеЬпіа do Uhryпowa і od 
Uhryпowa do Lisek. Вапdу піе wykryto. Ustaloпo, ze Ьапdусі ma
tymi grupami uciekli w kieruпku Belza, а takZe rozproszyli si~ ро 
wsiach. 

lV. Wyпiki dzialan bojowych 
W wyпiku dziatan bojowych w ramach odpieraпia пapadu па 

miasto Hrubieszбw Ьапdа poпiosta straty: 5 zabitych; w czasie ро
gопі і walki w геjопіе lasu Ьапdусі stracili 7 оsбЬ, а паst~рпіе w wy
niku dzialan pol<tczoпych oddziatбw zabitych zostato 2 baпdytбw, 
2 rannych. Zatrzymaпo w kryjбwkach 8 оsбЬ, w lesie 4 osoby.l:.<tcz
ne straty Ьапdу: zabitych 15, raпnych 2, zatrzymaпych 12. Zdobyto: 
З karabiny maszyпowe, З karabiny, 1 automat, 2 mauzery, 2 pisto
lety, 11 pociskбw "V", 2 prowadпice do nich, 1000 sztuk amuпicji, 
k.arabin 1. 

llosci raпnych baпdytбw nie ustaloпo. Cz~sc z nich а takze zabi
rych Ьапdусі zabrali z sob<t. 
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Nasze straty: zabity 1 sieГZant, 2 szeregowc6w, rannych З ofice
r6w, 1 sieГZant, 2 szeregowcy; zabitych koni 5, rannych 2, uciekly 
[ ... ] 4• Strat w samochodach і uzbrojeniu nie poniesiono. 

Ceche} szczeg61ne} dzialan przeciwnika bylo to, ze banda UPA 
dzialala wraz z bande} WiN (z danych agenturalnych wynika, ze ban
da UPA liczyla z 300 os6b, banda WiN nie mniej, jak 700). 

W czasie napadu bandyci wykorzystywali pociski "V". Przyczyn~ 
braku sukcesu taktycznego batalionu byl jego niski stan liczbowy 
oraz brak ruchomych srodk6w walki і komunikacji, со dalo ban
dytom mozliwosc ucieczki wozami z miasta w r6znych kierunkach 
і oderwania sic: od pogoni. 

Р.Р. dow6dca 3/98 pulku strzeleckiego 
kapitan Prokopenko5 

Zatwierdzam: [ ... ]6 

Tlumaczenie z j~ka rosyjskiego. 
CAW V/11.800.20.49, Opisanije bojewych diejstwij З sb 95 SKP WW MWD, polko
woj szkoly і kaw. wzwoda 98 skp ро otraieniju napadienija bandgruppy ,,UPA. 
і,. wiN· (glawaria ,.Prirwa: glawar bandy,. WiN" nie ustanowlien) па g. Hrubie· 
szuw (Polsza}, b.d., k. 62-65. 

4 Cz~sc tekstu niewidoczna. 
5 Brak podpisu odn:cznego. 
ь Nieczytelny podpis odr~czny. 



1~46 czerwiec 18, [ІІІ.р.] 

Sprawozdanie pracownika SB Okr~gu ІІІ 
~sewoloda Przepi6rskiego "Skoba" о skutkach 
ataku UPA, SB і WiN na instytucje reziau 
кoaunistycznego w Hrubieszowie 

Со mi wiadomo о wyniku akcji na Hrubieszбw 
w dniu 28 V 1946 r. 

Podczas akcji na Hrubieszбw w nocy z 27 na 28 maja nie bylem 
w miescie, tylko przyglC}dalem si~ z niedalekiego lasku. О przebiegu 
tej akcji wiem nieco z opowiadaft niektбrych dowбdcбw pododdzia
tбw і BSB. 

О odcinku NКWD "Suszko" opowiadal mi nast~pujC}co: Moim za
daniem ЬуІо zniszczenie torpedami budynku. То mial Ьус ty/ko sygnal 
do rozpocцcia akcji. Oprocz kilku moich chlopcow, ktorzy zawsze ЬуІі 
ze mnq, przydzielono ті do niesienia kilku torped z oddzialu. Dali 
najgorszych strze/cow, rekrutow, ktorzy, gdy uslyszeli wybuch torped 
і strzelanint:. porzucali je і sit: rozbiegli. Oprocz tego dostalem tereno
wego Polaka, Ьо Hrubieszowa nie znam. Mocno krt:cil mnq ро miescie 
і zrobilismy jakis kilometr drogi wit:cej, nii ЬуІо to konieczne, jednak 
ЬуІ czlowiekiem odwainym. МіаІ tylko pisto/et. Mowil do nas: "jak tyl
ko ktos bt:dzie uciekal, tego zastrze/im': Puszczalem torpedt: z sadu, 
ktory znajdowal sit: ро przeciwnej stronie ulicy, w ktorym miescilo sit: 
NКWD. Pierwszq torpedt: puscilem w koszary NКWD. Torpeda wpa
dla do srodka. Przed wypuszczeniem torpedy, poniewai w budynku 
ЬуІо swiatlo, widac ЬуІо, со sit: dzieje w pokoju. Widzialem Wit:c, jak 
dwoch bolszewikow sit: mylo, potem sit: ubierali. Ро wybuchu torpedy 
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Ciata zotnierzy UPA polegtych w czasie odwrotu z Hrubieszowa 

піе widzialem jui iadпego swiatla апі ludzi w pokoju. Wedlug slб 
"Suszki" dwie torpedy, ktбre puscil w budynek, byly celne і jes\i nie 
calkiem go zniszczyly, to znacznie uszkodzily. 

Dowбdca pododdzialu "Wilki" -2 "Duda" opowiadal, ze od strony 
budynku, gdzie znajdowal si~ ze swoim pododdzialem, puszczono 
takze jednq torped~, ktбra miala trafic w jeden z budynkбw NKWD. 

jeden z Polakбw, obecny w czasie akcji w Hrubieszowie, opowiadat: 
- jestem iolпierzem, bylem па froпcie podczas І wojпy swiatowej, 

ale takiej strzelaпiпy піе slyszalem, апі boju takiego піе widzialem. 
Budyпek NКWD rozwaloпy аі do podwalin. Do rozbitego budyпku So
wieci пikogo піе dopuszczajq. Pierwej па rogach. budyпku stalo tylko 
ро jedпym wartowпiku z karabiпem па p/ecach, а teraz stoi ро dw6ch 
z karabiпem do strzalu. Obydwa budyпki sq w gruzach. Wyciqgajq 
trup6w. 

"Ostap" mбwil mi, ze nieoficjalny zwiad podaje, iz mialo pasc 
w koszarach 80 bolszewikбw, prawdopodobnie takZe general 
NКWD, ktбry akurat przyjechal byl do Hrubieszowa. Z tej okazji 
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miala Ьус zabawa w NКWD. Taka zabawa odbyla si~ w посу z 27 па 
28 maja. 

О likwidacji budyпku UBP slyszalem z opowiadan kolegбw 
.tewki" і "Jaseпia", ktбrzy przy tym byli. UBP zostal wyzпaczoпy 
oddzialowi АК poruczпika "Mlota". Budyпek wzi~to szturmem. 
Przed rozpocz~ciem akcji akowcy obstawili go dookola. Robili to 
sprytпie: па tylach UBP staly poпiemieckie baraki, а сі w jedпej 
chwili z karabiпami maszyпowymi zпalezli si~ па dachu bara
kбw. Кіеdу akcja si~ zacz~la, akowcy ostrzelali budyпek. Jedпak 
grupa, ktбra szla do szturmu, zbila si~ w kup~ па placu, гбwпуm 
1ak stбl, ktбry bardzo dobrze mбgl Ьус obstrzelaпy przez bolsze
wikбw z budyпku NКWD. Wtedy "tewko", ktбry jako jedyпy z пa
szych ludzi byl .w tej grupie, zawolal: "Rozbic si~!". А kiedy zoba
czyl пiezdecydowaпie grupy, zawolal: "«Jasen», dawaj tutaj swoich 
ludzi!". Kolega "Jasen", ktбry ze swojct BSB zabezpieczal ulic~ przed 
NKWD, rzucil jeszcze swбj гбj па UBP. W jedпej chwili razem z АК 
rozbili jakcts przybudбwk~ kolo budyпku, wysadzili drzwi і kolega 
.tewko" jako pierwszy wbiegl do srodka. Zaloga Bezpieczenstwa 
wyszla па pi~tro. Nasi strzelcy rozbrajali resortowcбw, ale akow
cy z rozkoszct kladli ich strzalami, krzyczctc przy tym: "Ту s ... s ... 
komuпisto, wczoraj za mпct strzelales, masz tobie!" albo: "То ty mi 
zabrales LMG!". W tеп sposбb akowcy pokazali, jak bardzo пieпa
widzct czerwoпych. Tak wystrzelaпo wszystkich, kt6rzy zпajdowa
li si~ w budyпku UBP. Zastrzeloпo takze jedпct z sekretarek. Uwol
nioпo 25 wi~zпi6w, kt6rzy siedzieli w lochach. Ро oczyszczeпiu 
budyпku z wi~zпi6w budyпek podpaloпo od srodka. Trzy torpedy, 
ktбre trudпo byl zabrac z powrotem, wrzucoпo do оgпіа. Wybu
chaly jedпa za drugC}. Budyпek UBP zostal calkowicie zпiszczoпy. 
Ze stroпy пaszej і АК strat піе ЬуІо. 

Budyпek PPR mieli zdobyc akowcy. Z opowiadan cywilпych Po
lak6w і пaszych strzelcбw jako swiadk6w паосzпусh wyпika, ze 
budyпek PPR zostal calkiem zdemolowaпy, а оЬеспусh w budyпku 
zastrzeloпo. PostC}pioпo tak samo, jak w UBP. 

Budyпek komisarzy wysiedlenczych przydzieloпo BSB pod do
wбdztwem "Ostapa". Polski zwiad podawal, ze komisarze wysie
dlenczy uzbrojeпi sct tylko w "panskct bron", to zпaczy w pistolety. 
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Ochrona komisarzy: 15 Sowietбw. Stбjka stoi dzien і noc przed 
budynkiem. Budynek ogrodzony wysokim ptotem. Dziesi~c minut 
przez rozpocz~ciem akcji pogaszono swiatta w budynku . .. Ostap• 
obstawH budynek strzelcami. Przez ptot moglismy przejsc, Ьо war
townik stat koto drzwi. І tak zauwazyt jakis ruch, Ьо kilka razy po
wtбrzyt: ,.Kto si~ szlaja?". Кіеdу rozpocz~ta si~ akcja, BSB otworzyta 
ogien. Jednak z okien od razu posypaty si~ па nich strzaty z karabi
nбw maszynowych і automatбw. То znaczy, ze komisarze do spra 
wysiedlen byli uzbrojeni ро z~by. Niebawem nadeszta grupa АК, 

ktбra miata zdobyc budynek МО, mбwictc, ze juz dawno wydano roz-

Fragment ksi~gi zotnierzy sowieckich - З rubryki na dole dotyczq polegtych 
w czas ie walki z oddziatami UPA w Hrubieszowie 



Sprawozdanie pracownika SB Okrt:gи lll Wsewoloda Przepiorskiego... 263 

kaz do odwrotu. Wtedy kolega "Ostap" wycofal si~ razem z tc:} grup<}, 
przy czym zgiп<}l wtedy erkaemista BSB. 
МО і szturmowki grupa АК, jak juz wspomiпalem, піе zlikwido

wala. 
Poczt~ miala zпiszczyc jedпa z пaszych grup. Niestety піе miala 

doswiadczeпia, jak пiszczyc poczt~. Nie zdemolowala wi~c ceпtra
li, zabrala 4 aparaty radiowe, w tym пadawczy, ale musiala je zo
stawic w lasku пiedaleko Hrubieszowa, poпiewaz byla оЬсі<}zопа 
а posuwala si~ szybkim marszem. Kasy піе mogla rozbic, Ьо byla 
zacemeпtowaпa. Poczty, ktбr<} zabrali, tez піе dowiezli, Ьо wioz<}ca 
i<t furmaпka zostala obstrzelaпa przez bolszewicki samochбd рап
сеrпу па szosie Hrubieszбw-Werbkowice, wywrocHa si~ і і<І zosta
wioпo. Grupa .. ~ahriaпego" stala jako zapora па szosie od stroпy 
koszar. Tam bylo spokojпie. Каріtап polsko-sowiecki, ktбrzy szedl 
z 2 strzelcami polskimi па "pomoc" miastu, zostal rozstrzelaпy ra
zem z піmі przez strzelcow "Wilkбw"-1. Каріtап zraпH rojowego 
.Peremoh~". strzelaj<}c do піеgо trzykrotпie z pistoletu. 

Za wycofuj<}cymi si~ oddzialami UPA і АК wrбg zaraz rzucH po
gon. Oddzial UPA musial podj<}c walk~ w lesie terebinskim, mial tam 
kilku гаппусh. Вбj wypadl dla Polakбw і bolszewikбw пiezbyt do
brze. Z opowiadan ludпosci polskiej, ktora widziala, jak wozoпo tru
PY oraz z іппусh zrodel wyпika, ze bolszewikбw mialoby zgiп<}c 40, 
а Polakбw 60. ОgбІпе straty wroga w miescie і podczas роgопі za 
паmі licz<} do 200 zabitych. Oprбcz tego jest wielu rаппусh. Wedlug 
moich obliczen z пaszej stroпy, to zпaczy oddziaMw UPA і BSB, stra
cilismy 7 zabitych. 

Z dotychczasowego zwiadu wyпika, ze cel akcji bojowej па po
wiatowe miasto Hrubieszow zostal osi<}gпi~ty. Ьо zпiszczoпo пaj
wazпiejsze wrogie obiekty: budyпek NКWD, PPR, UBP. 

Nasze oddzialy UPA poпiosly straty tylko podczas odwrotu, 
ale jedпoczesпe straty wroga ропіеsіопе w kilku potyczkach byly 
о wiele wi~ksze 1 • 

1 W j~zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: .,Litopys UPA", 
t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j .. Danyliw": Cholmszczyna і Pidlaszszia (Do
kumenty і materialy}, red. Р.). Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 471-473. 
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18 V11946 r. 
Chwala Ukrainie! 

Dokumenty 

Tlumaczenie z j(/zyka ukrair1skiego . 
.,Skob" [w. Przepiorski], Szczo meni widomo pro wyslid akciji па HruЬesziw u dnt 
28.6.1946, w: Litopys. Forum doslidiw istorii UPA, http://forum.ottawa-lito~ 
orgjdocumentsjdoc0502_u.htm, [dostt:p: 5.4.2017}. 

2 Brak podpisu. 
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3prawozdanie dow6dcy Batalionu Chelaskiego UPA 
~ugeniusza Sztendery dla dow6dcy Grupy UPA 
·san" Miroslawa Onyszkewicza "Oresta• 
~ przebiegu ataku UPA і WiN na instytucje 
reziau koaunistycznego w Hrubieszowie 

. 
Sprawozdaпie z akcji па miasto Hrubieszбw 
przeprowadzoпej w посу z 27 па 28 V 1946 г. 

Na koпfereпcji przedstawicieli UPA z przedstawicielami WiN 
"'. dпiu 18 maja 1946 г. przedstawiciele WiN zaprojektowali wspбl
n~ akcj~ па Hrubieszбw w celu zпiszczeпia tych wrogich iпstytucji, 
Ісtбге szkodzct obu пarodom, terroryzujct ludпosc polskct і ukrainskct 
oraz orgaпizacje podziemпe, а takZe w celu паdапіа пaszej sprawie 
koпkretпego charakteru. Ustaloпo, ze akcja ma si~ odbyc z 27 па 
~8 maja 1946 г. W akcji mialy wzictC: udzia! oddzialy UPA. Zwiad, za
pory, refereпtбw tereпowych mia! zapewпic WiN. Przedstawiciele 
WiN пalegali g!бwпіе па zпiszczeпie NКWD, przed ktбrym jawпie 
z.dradzali рапісzпу strach. Obiecali wzictC: udzia! w akcji w sile jedпej 
sotпi. Ustaloпo wyjsciowy puпkt zborпy oraz zпaki rozpozпawcze. 
Przedstawiciele WiN przekazali рІап Hrubieszowa z zazпaczeпiem 
"'тogich obiektбw і podali staп wrogich sH. 

1. NКWD: 150 ludzi, kwateruje w dwбch blokach domбw. Odru
towaпe okopy przygotowaпe. Wartowпik od ulicy і ogrodбw 

za drutami. (Те dапе гбzпіlу si~ od пaszych о 250 eпkawu
dzistach, ktбre otrzymalismy па podstawie zеzпапіа eпka
wudzisty z!apaпego w boju z UPA dпіа 14 maja 1946 г.); 

2. UBP: oko!o 60 оsбЬ. Budyпek murowaпy, odrutowaпy od uli
cy, posiada murowaпe ogrodzeпie о wysokosci 2 m; 
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З. МО: do 60 оsбЬ, 2 male budyпki; 
4. Szturmбwka: do 20 os6b; 
5. Ochroпa komeпdaпta miasta (szturmбwka): do 40 оsбЬ; 
6. Komisja wysiedlencza: 12 os6b (z pistoletami); 
7. WP w koszarach za miastem: do 300 os6b; 
8. Budyпek PPR. 
Przedstawiciele WiN stwierdzili, ze WP udzialu w walce піе wez

mie. Wszystkie te obiekty byly skoпceпtrowaпe w jedпej cz~sci mia
sta. Bardzo blisko siebie, со bardzo utrudпialo operowaпie poszcze
gбlпych пaszych grup. 

Nasze przygotowaпia 

Na odprawie z dow6dcct "Bohdaпem" 1 dпіа 24 maja postaпowio
пo akcj~ przeprowadzil:. Akcj~ komplikowalo to, ze пasz zwiad do
пiбsl, ze WiN glosпo mбwi о піеj. Wie о tym duzo ludпosci polskiej. 
Na 24 maja um6wioпo zebraпie czloпkбw АК То wszystko grozilo 
rozszyfrowaпiem пaszych рІапбw przez wroga. 

Na odprawie zdecydowaпo, ze przed akcjct па puпkcie zborпym 
b~dct koledzy "Petro"2

, "Duпajski" і [wtedy] wspбlпie omбwi si~ рІап 
akcji z przedstawicielami WiN. Kolega "Petro" odpowiada za zorga
пizowaпie ochroпy па czas przed akcjct. Za przeprowadzeпie akcji 
odpowiada і kieruje пісt kolega "Prirwa". Wyzпaczoпo puпkt zbor
пy oddzialбw UPA па dzien 26 maja і bojowe zпaki rozpozпawcze. 
Postaпowioпo, zeby udzial w akcji wzi~li пajlepsi strzelcy, dobrze 
ubraпi, паlеzпіе przygotowaпi pod wzgl~dem propagaпdowym, 
zeby godпie zaprezeпtowal: пasze sily zbrojпe przed sctsiadami. 

Dпіа 26 maja 1946 r. па puпkcie zborпym zebraly si~ oddzialy 
UPA, z kazdego wybraпa ilosl: strzelcбw і BSB. Dowбdca "Bohdaп~ 
dokoпal przeglctdu і wspбlпie uczczoпo swi~to 23 maja3

• Nocct prze-

1 "Bohdan"- jeden z pseudonim6w dow6dcy Grupy UPA ..San" Miroslawa 
Onyszkewicza "Oresta". 

2 "Petro" - pseudonim Leona t.apinskiego .. Zenona" przyjc;ty na okres akcji 
hrubieszowskiej. 

3 fwi~to 23 maja- 11 Wielkie Zgromadzenie OUN w 1941 r. postanowito, 
аЬу 23 maja ЬуІ corocznym swic;tem Dnia Bohater6w. Historyczn<J przeslankq 
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maszerowaпo па puпkt zbiorczy, 6 km od Hrubieszowa, gdzie mialy 
оус oddzialy WiN. Spotkaпie z ich szpicct mialo si~ odbyc па moscie 
na rzece Huczwa, ale tam пikogo піе bylo. jak okazalo si~ рбzпіеj, 
sprzykrzylo im si~ czekaпie і poszli spac. Oddzialy UPA rozloZ}'ly si~ 
VІІ porzctdku bojowo-obroппym. Przygotowaпo gпiazda kагаЬіпбw 
maszyпowych. W lesie oddzialбw WiN піе bylo. lch przedstawiciel 
przyjechal 27 maja гапо і powiedzial, ze oddzialy sct w dalszych 
Lasach, przyjdct wieczorem, а о godz. 12. przyjadct dowбdcy WiN 
VІІ celu оmбwіепіа plaпu ataku. 

Spotkaпie z sctsiadami і оmбwіепіе plaпu akcji 

Przedstawici~le WiN, oficerowie, przyjechali furmaпkct w wyzпa
czoпym czasie. Przedstawili si~: kapitaп "Wiktor" - dowбdca obwo
du, komeпdaпt ich wojska, kapitaп "Wyrwa" - do ustaleпia plaпu, 
poruczпik "Mlot"- dowбdca operacji w miescie, poruczпik "Slepy"
dowбdca zарбг ogпiowych za miastem. Wszyscy wzrostu wyiszego 
niz sredпi. "Wiktor" - bruпet, піе ogoloпy, twarz о grubych rysach, 
wyglctd typowego rzezпika; "Wyrwa"- сіеmпу ЬІопdуп, twarz okrct
gta, iпteligeпtпe rysy twarzy, sredпia budowa. Obaj ubraпi ро cywil
nemu, skromпie. Poruczпik "Mlot" (z rejoпu chelmskiego)- bruпet, 

.ttusty" рапеk, twarz okrctgla, rysy twarzy погmаІпе, "okrctglutki". 
РоdоЬпіе "Slepy", w okularach. Obaj w muпdurach wojskowych. 
UЬгапі skromпie. Wszyscy uzbrojeпi w pistolety, kapitaп "Wyrwa" 
w PPSz, "Slepy" і "Mlot" w NKB. 

Powitaпie odbylo si~ w przyjazпej atmosferze, cz~stowalismy 
si~ wzajemпie tytoпiem. Zwolaпo dowбdcбw poszczegбlпych grup, 
roz5cieloпo koce і rozpocz~to ukladaпie рІапu operacyjпego. Przed
stawiciele WiN opisali waruпki tereпowe і pozycje wroga. Шоzепіе 
рІапu operacyjпego przekazali пaszym przedstawicielom, mбwictc, 
ze піе zпajct sily гаzепіа torped і ich сеІпоsсі. Oswiadczyli, ze Ьіо
Гсt па siebie zabezpieczeпie poza miastem, b~dct brac udzial w ak
cji w miescie, sami chcct zпiszczyc UBP, rozbroic МО, zпiszczyc PPR 

byt zamach na przyw6dc«: Ukraiftskiej Organizacji Wojskowej Eugeniusza Ko
nowalca 23 maja 1938 г. w Rotterdamie. 
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і dadzё:} przewodпikбw do wszystkich pozostalych puпktбw oporu 
wroga. Gwaraпtowali, ze WP піе wezmie udzialu w zadпym przy
padku, а b~dzie siedziec cicho. Projektбw bylo wiele, w ktбrych 
przedstawiciele WiN zajmowali staпowisko bardziej pasywпe, ale 
z ich rozmбw wyczuwalo si~, ze w ukladaпiu рІапбw stojё:} пizej od 
пaszych przedstawicieli. Wreszcie przyj~to оgбІпу рІап akcji. Kole
ga "Prirwa" z dowбdcami oddzialбw UPA ustalili szczeg6lowy рІап 
akcji па NКWD, miejsca postawieпia zapбr і іппусh grup bojowych. 
со poddaпo pod dyskusj~ і przyj~to. Na ВКР przezпaczoпo jeszcze 
jеdпё:} druzyп~ tесhпісzпё:} z torpedami. 

Pododdzialy UPA w sile 120 оsбЬ plus dwie techпiczпe druzyпy 
torpedowe: atak па NКWD, ЗО ludzi rezerwy, plus 15 ludzi- bojбw

ka "jaseпia"- obstrzal ze skrzydla. Dow6dca ataku: "Prirwa"; 
Bojowa grupa WiN: 25 ludzi plus techпiczпa jedпostka torpedo

wa- па UBP. Dow6dca poruczпik "Mlot"; 
МО: WiN rozbroi sam; 
Komisja wysiedlencza: 20 ludzi- boj6wka SB, dowбdca "Ochrim" 

(паsі); 

PPR: 5 zWiN; 
Prywatпe mieszkaпia "asбw" z UBP: 1 z WiN plus 2 z пaszych; 
Zпiszczeпie poczty і zapora, zeby паs піе okГё:}zylo NКWD: bo-

jбwka "Chomy"4
; 

Zapora па moscie chelmskim: bojбwka SB pod 'dowбdztem "Bah
riaпego" - zabezpieczeпie przed WP; 

Zapora w lesie metelinskim і spaleпie mostu w Werbkowicach: 
WiN w liczbie 25 ludzi, uzbrojeпi w 15 karabiпбw maszyпowych 
(jak oswiadczнli); 

Zapora od stroпy Chelma: па rozdrozu Hrubieszбw-Chelm-Horo
dlo, 25 ludzi WiN, 15 karabiпбw maszyпowych; 

Czerпiczyп: zapora od stroпy Sokala- ~iN, 20 ludzi, 10 karabi
п6w maszyпowych; 

Zapora od Uscilugu: па moscie od stroпy wschodпiej Hrubieszo
wa- 20 ludzi WiN, 10 karabiп6w maszyпowych; 

4 Aleksander Bobko .. Chomaн (1915-1949)- komendant boj6\.Yki SJuzby 
Bezpieczenstwa rejonu ІІІ w nadrejonie .. Liman". 
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Pomпiejsze zapory: WiN. 
Роdапо hasla bojowe і zadaпia poszczeg61пym grupom. Ustaloпo 

:-zas ataku. Zaczyпac miala grupa, kt6ra zaatakuje NКWD. Uwzgl~d-
1JOПO wszystkie eweпtualпosci. Z пaszej stroпy dow6dca akcji -
.Prirwa", ze stroпy polskiej - kapitaп "Wiktor". 

Przedstawiciele WiN odjechali. Z dow6dcami poszczeg61пych 
~гuр zrobioпo odpraw~ і dokladпie wyjasпioпo рІап akcji, roz
·тнeszczeпie wroga і zadaпia kazdej grupy. Potem to samo zrobioпo 
z rojowymi5

• Pod wiecz6r przeprowadzoпo zbi6rk~ ze wszystkimi 
~pami bojowymi, powiadomioпo je о akcji і wyzпaczoпo zadaпia 

;:юszczeg61пych grup. Przekazaпo рІап Hrubieszowa kazdemu z do
·NOdc6w і kazdy zapozпawal z піm swoj<} grup~. 

Przed zachod~m slonca przybyly oddzialy WiN, weszly па роІа
,~. gdzie odbywala si~ пasza zbi6rka і dostaly rozkaz "spoczпij". Po
saadali і раІіІі. Weseli, ubraпi w wojskowe muпdury WP аІЬо szyte 
z drelichu. Wygl<}dali reprezeпtacyjпie. Nasze oddzialy tez juz mialy 
rozkaz "spoczпij" і mi~dzy zolпierzami пaszymi oraz WiN zacz~ 
sa~ rozmowy, pozпawali si~ пawzajem, opowiadali о пiegdysiej
szych spotkaпiach, kiedy jeszcze bylismy wrogami. Warto zauwazyc, 
ze wygl<}d zewп~trzпy oddzialu WiN ЬуІ bardziej reprezeпtacyjпy, 
naz пaszego. Z oddzialami przybyl refereпt polityczпy z Warszawy, 
рап "Ostoja". 

КіІkа miпut spoczyпku, ostatпie rozkazy. Oddzialy WiN jako zпa
lti rozpozпawcze паІоzуІі па r~kawy przygotowaпe uprzedпio czer
~·oпo-biale opaski. Nasi strzelcy zrobili opaski z chustek (ЬіаІе). 
Ruszyli. Przed Hrubieszowem ostatпi zwiad: w miescie spok6j, пikt 
naczego si~ піе spodziewa. 

Przeprowadzeпie akcji 

Wszystkie grupy bojowe weszly пiezauwazoпe do miasta. Wro
gie warty піе dopisaly і пikt пiczego si~ піе spodziewal. W miescie 
ztapaпo 5 zolпierzy z МО і zatrzymaпo ich (grupa "Wilki"-1). Od
dzialy przyszly па wyzпaczoпe miejsce duzo p6zпiej, піz ЬуІо to 

" rojowy- w UPA: dow6dca druzyny. 
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przewidziaпe (godz. 12.50). Na dodatek przewodпik WiN, ktбry 
prowadzH па wyzпaczoпe miejsce grupt; "Wilki"-1, pomimo kilku
krotпego wyjasпieпia, dokC}d mial i'l przyprowadzic, zaprowadzit 
i'l do takiego miejsca, gdzie grozH sіІпу ostrzal wroga і swoich. (Та 
grupa miala rozpoczC}c atak). Grupa chciala przejsc do z gбry wy
zпaczoпego miejsca, аІе to піе bylo mozliwe, wit;c zajt;Ja tylko bar
dziej korzystпe роІоzепіе. 

PoczC}tek, godz. 1.ЗО. 
NКWD: grupa UPA z poludпia podsuпt;ta sit; pod same druty. 

а пiektбrzy і do okopбw NКWD. Ustawioпo prowadпict; torpedy 
па staпowisku. Nasze staпowiska byty rozlozoпe pбlkolem doko
la NКWD. Druga grupa, skladajC}ca sit; z 2 rojбw, stala od рбlпосу 
(пiezgodпie z рІапеm): "Wilki"-1. jedeп jako ochroпa torped przed 
sztabem NКWD, drugi па staпowiskach, па kt6rych mial Ьус "Ja
sen". Pierwsza torpeda uderzyla w budyпek, gdzie zпajdowalo si~ 
wojsko NКWD. Od razu rozpoczt;la sit; strzelaпiпa w catym mie
scie. Budyпki NКWD pokryl pyl z mur6w pod wplywem wybuchu 
torpedy. DrugC} torpedt; puszcza strzelec "Wolodia" і bunczuzny 
"Wilk6w" -2 "Szpak". І ta jest celna. Wypuszczoпo jeszcze 4 torpedy. 
z tego 2 сеІпе. jedпostka NКWD zajt;Ja staпowiska ze stroпy poru
dпiowej і otworzyla ogien z dw6ch maksymбw і іппеj Ьгопі, аІе od 
razu ich zпiszczoпo krzyzowym ogпiem karabiп6w maszyпowych. 
graпatami і garlaczem. W koncu strzelal tylko 'jedeп maksym, ale 
jego staпowisko bylo przezпaczoпe do obstrzalu drugiej, wschod
пiej czt;sci tereпu і przez zle роІе obstrzalu піе robH zadпej szkody 
пaszym oddzialom. 

Grupa рбlпоспа, dowбdca "Hromowy" ("Wilki"-1), zauwazy
la tylko, jak niektбrzy eпkawudzisci uciekali do wschodпiej czt;sci 
miasta. Druga druzyпa ostrzeliwala uciekajC}cych z budyпku URP 
z odleglosci ЗО m (erkaemista "Stec"'): 2 polegli, З zawrбcili. Wkr6t
ce NКWD zaczt;lo puszczac rakiety z miasta. jak dowiedzielismy si~ 
рбzпіеj, w miescie bylo jeszcze okolo 20 samochodбw ACz, kt6re 
wracaty z Niemiec. Walki trwaly okolo pбltorej godziпy. Gdy zacz~o 
wschodzic slonce, dапо zпak do odwrotu. 

UBP: z hukiem pierwszej torpedy grupa "Mlota" і BSB "jaseпia· 
rozpoczt;ly atak па budyпek UBP. Ubowcy uciekli па gбrt;, gdzie 
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' 
' ' - ------ .(.~. 
\МІ~ 
labifr. 

Schemat napadu na PUBP w Hrubieszowie wykonany przez pracownikбw МВР 

niszczono ich ogniem z karabin6w maszynowych; reszta uciekla 
z kamienicy lub zostala zlikwidowana w srodku. Budynek zdobyto 
szturmem. Wypuszczono wi~zni6w, а budynek ze wszystkimi akta
mi spalono. Zolnierze АК bili si~ bardzo dobrze. 
МО: nie rozbrojono. 
Komisja wysiedlencza: nie zniszczono, dlatego ze tam byla silna 

ochrona z karabinami maszynowymi і uniemozliwila dost~p do bu
dynku, а zwiad WiN przekazal mylne informacje (со do pistolet6w). 

Pomieszczenia PPR: zniszczono, zabrano dokumenty, zlikwido
wano kilku pracownik6w, kt6rzy tam si~ znajdowali. 

Z naszej strony podczas zdobywania "resortu" zostal ranny in
struktor "Wilkбw"-2 "Berezynski"6

, 2 zolnierzy z WiN, jeden z BSB 

6 Piotr Szopiak "Berezynski" - ur. w 1928 r. w Leszczkowie, zolnierz kom
panii "Wilki"-2. 
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"Ochrima" zostat zabity podczas strzelaпiпy z komisjё} przesie
dlenczё}. 

Na zпak rakiety zacz~to odwrбt. Na moscie chclmskim grupa 
"Wilki"-1 zabHa majora NKGB (роzпапо go ро pagoпach) і З zolпie

rzy z WP. Сі zraпili rojowego "Peremoh~". W tym miejscu taпkiet
ka zaatakowata wycofujё}Cё} si~ grup~ poruczпika "Mtota". Z пaszej 
stroпy zabity zostat kolega "Wiktor", podrefereпt SB, ze stroпy WiN 
4 zabitych і З гаппусh. jedпostka tylпa WiN rozbiegta si~ і рбzпіеj 

pojedyпczo dostata si~ do domu. 
Straty wroga: UBP і WP - ропаd ЗОО оsбЬ. Rozbrojoпo 5 mili

cjaпtбw. Zabito kilku fuпkcjoпariuszy PPR. NКWD: піе stwierdzoпo; 
zdemolowaпo torpedami prawie wszystkie pomieszczeпia NKWD. 
rozbito budyпki w dwбch miejscach і cz~sc baraku. Zabitych zabrali 
посі}. Nie wiadomo, со byto w tych cz~sciach budyпku, ktбry zпisz
czoпo. 

Вбj w lesie terebinskim 

jako pierwszy wycofat si~ oddziat "Wilki" -1. Nast~pпie wycofy
waty si~ іппе oddziaty і BSB. Na puпkcie zborпym pozostal jeszcze 
kolega "Petro", kolega "Duпajski" і "Horyn", Ьо піе wгбсНа jeszcze 
BSB "jaseпia". Кіеdу oddziaty przeszty szos~ w lasku metelinskim. 
пadjechato kilka samochodбw NКWD і WP z Hrubieszowa (wrбg juz 
zdё}zyt opami~tac si~ і zorgaпizowac) і oddziaty zostaty obstrzela
пe. Szybko rozciё}gп~lismy si~ w tyralier~. w trakcie czego cz~scio
wo wymieszaty si~ ze sоЬё} jedпostki bojowe, poпiewaz wielu піе 
miato za sоЬё} szkoleпia wojskowego. W tym miejscu піе byto seпsu 
podejmowac walki і dапо rozkaz do odwrotu w kieruпku lasu tere
binskiego. 

Okoto 2 km od lasu wrбg zпajdowat si~ juz па odlegtosc сеІпе
gо strzatu і zaczё}l obstrzeliwac wycofujё}Cё} si~ tyralier~. Strzelajё}c 
w odpowiedzi wycofaпo si~ az do lasu terebinskiego. W trakcie со
fапіа si~ 2 пaszych zostato гаппусh: jedeп lekko, drugi powazniej. 
Na skraju lasu szybko ргzуwгбсопо porzё}dek bojowy і przyj~to 

оЬгоп~. Nadjechata wroga taпkietka. Atak zostat odparty, karabiny 
maszyпowe па taпkietce zostaly zпiszczoпe. Tutaj tez byt oddziat 
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.Wilki"-1. W walce mielismy З zabitych і З rannych, w tym ranny 
wstal dowбdca .,Prirwa". Wrбg zalegl, ostrzeliwal nasze stanowiska 
. nie atakowal. Oddzialy zacz~ odrywac si~ od wroga. Zostaly jesz
cze .. Wilki"-2 і .,Wilki"-З, ktбre wycofaly si~ do lasu na jakies 200m 
. zalegly. Ро jakims czasie od strony lasu w kierunku naszej tyraliery 
z.acцl zblizac si~ wrбg і chcial nas okrctzyc. Wroga dopuszczono na 
bliskct odleglosc і przywitano huraganowym ogniem. Wrбg zaczctl 
w panice uciekac. Nasze oddzialy oderwaly si~ w innym kierunku. 
Boj trwal od 04.20. do 06.30. 

Straty wroga: З2 enkawudzistбw, 6 zolnierzy WP zabitych (wg 
WiN). 

Nasze straty: З zabitych, 5 ranпych. 
28 maja kolo godz. 8. гапо wrбg dostal wzmocnienie z Lublina, 

Ch~ma і Zamoscia і rozpoczctl pogon za oddzialami, ale піе natrafН 
na zadпe slady. 

Grupa .,Jaseпia" pod dowбdztwem .,Duпajskiego" і .,lkara" wy
cofala si~ do lasu metelinskiego. Pod lasem ktos zaczctl strzelac. 
Kolega .,lkar" wyslal 4 strzelc6w па zwiad па kоІопі~, zeby rozpy
t.зli, со dzieje si~ dokola. Wrбg byl juz na skraju lasu і kiedy strzel
cy wyszli па роІе, otworzyli w ich kierunku ogien. Tutaj 2 zgiп~li. 
w tym kolega .,Horyn". Grupa wycofala si~ do lasu kolo Dctbrowy, 
gdzie polctczyla si~ z cz~scict oddzialu .,Dudy" na czele z dowбdcct. 
Ро obiedzie podano, ze zbliza si~ wr6g (KBW z Lublina). [Oddzial] 
.Dudy" przyjctl go huragaпowym ogniem. Wrбg zaczctl w рапісе 
uciekac. Oddzial odskoczyl. Gdy zaczctl zapadac zmierzch, oddzial 
zaczctl si~ wycofywac па poludпie. Kolo kolonii Wiszпiбw zauwa
zoпo, ze w пaszct stroп~ zbliza si~ wrбg. Cz~sc oddzialu zalegla, 
cz~sc jeszcze stala. Kolega .,Duпajski" zaczctl nawolywac do WP, 
pytajctc: .,Kto to?". WP odpowiedzialo: .,KBW z Lubliпa, а to kto?" . 
• Wojsko z War~za"- poruczпik .,Dunajski" па to. Wrбg піе spodzie
wal si~ post~pu, maszerowal dalej. Кіеdу zblizyl si~ na bliskct od
leglosc, przyj~to go huragaпowym ogпiem. Wrбg uciekl w рапісе, 
pozostawiajctc okolo 10 zabitych. Nasze oddzialy odskoczyly [od 
wroga). 

Straty wroga: (w pierwszym boju піе sprawdzoпo). 
Drugi Ьбj: okolo 10. 
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Nasze straty: З zabitych, 1 ranny, kt6rego zabral wr6g7
• 

Post6j, 7. 7.1946 r. 
Chwala Ukrainie! 

ТІитасzепіе z jt:zyka ukraitiskiego. 

"Nerw· 

]. Szteпdera, Zwit z akciji па misto Hrubesziw perewedeпoji w посzі z 27 па 28 
trawпia 1946 r., w: Litopys. Forum doslidiw istorii UPA, http:ffforum.ottawa· 
-litopys.orgjdocumeпtsjdoc0401_u.htm, [dostt:P 10.4.2017]. 

7 W jc:zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: нDо Zbroji" 1946, 
nr 7-8. 
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Sprawozdanie nieznanego dow6dcy plutonu 
о walkach oddzialu UPA "Wilki"-3 w czasie 
ataku na instytucje rezizu kozunistycznego 
• Hrubieszowie 

[ ... ) Dпіа 26 [maja 1946) г. oddzial "Wilki" razem z oddzialem 
specjalпego przezпaczeпia uroczyscie uczcH bohater6w, kt6rzy zgi
n~li za wolпosc Ukraiпy. Uroczystosci rozpocz<}l prowidпik ргасу 
polityczпo-wychowawczej "Duпajski". Ро swi~cie wieczorem саІу 
oddzial przemaszerowal па іппе miejsce postoju, kt6re zпajdowalo 
si~ okolo 6 kilometr6w od Hrubieszowa. Tam obozowalismy jedeп 
dzien. Pod wiecz6r dow6dcy zrobili zbi6rk~ wszystkich pododdzia
t6w і zdawali wieczorпe sprawozdaпie dow6dcy "Prirwie". Ро spra
wozdaпiu "Prirwa" wydal rozkaz dalszej ргасу, powiedzial, kt6ry 
pododdzial gdzie і jak ma zajctc staпowisko w Hrubieszowie. W tym 
czasie dowiedzialem si~. ze idziemy razem z polskim oddzialem АК. 
Zanim zacz<}l zapadac zmierzch, oddzial ruszyl w drog~ па Hrubie
szбw, а maszerowalismy do lasku, w kt6rym byl [ ... ) od Hrubieszo
wa, а stamt:.C}d przeszlismy pod Hrubiesz6w. Najpierw podпoszoпo 
torpedy [ ... ),а potem podsuwal si~ oddzial. 

W Hrubieszowie пasz oddzial podsuп<}l si~ mпiej піz 50-100m 
pod budyпek, gdzie kwaterowalo sowieckie NKWD. Zj<}wszy sta
nowisko па [ ... ) pod dachem od stroпy rzeki, czekalismy па wy
buch torpedy, со bylo um6wioпym zпakiem. Ро wybuchu torpedy 
otworzylismy ogien ze wszystkich stroп w budyпek wroga. So
wieccy eпkawudzisci w рапісе uciekali przez оkпа і drzwi z ciem
nych pokoi, Ьо lampy juz піе swiecily. Mimo to wr6g korzystajctc 
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z chwili przerwy w naszym ogniu, sypat ogniem z maksym6w [ ... ) 
nasi strzelcy, і podsuwali si~, zeby obrzucac granatami nasze sta
nowiska. Kolega "Dawid" rozkazat, zeby obserwowac wroga і nie 
dac mu podniesc gtowy. Boj6wkarz "Kruk" wzi<}t do r<}k gartacz 
і obstrzeliwat granatami pozycje wroga. Bunczuzny "Szpak", nie 
zwazaj<}c na ogien nieprzyjaciela, со sil odry[ ... ) koto niego od 
strzatбw, "Szpak" biegat pod drutem, kt6rym byt okolony budynek 
NKWD і krzyczat": "Bij, bij! Podsuwa si~ skurwysyn!" albo "Ucie
kaj!" itd., pruj<}c we wroga, а w tym czasie ktos krzykn<}J: "Kole
go dow6dco, kolega «Berezynski» ranny w gtow~!". Kolega "Duda" 
rozkazat udzielic mu pomocy. 

Kolega "Dawid" wydaje rozkaz, zeby wniesc jeszcze jedn<} tor
ped~ na budynek Nadeszta odpowiedz, ze jest nieczynna. "Dawid" 
і "Szpak" poszli ро ni<} і dobrze ich poprosili, wi~c torpeda tak traШa 
w wyznaczony cel, ze obaj przewr6cili si~ na ziemi~ od fali, ktбr<} 
wywotat wybuch. 

Ро krбtkim starciu kolega "Duda" wydaje rozkaz: prawe skrzydlo 
do ataku і lewe skrzydlo do ataku! Ро jakims czasie wydaje rozkaz 
do odwrotu, ale "Dawid" go nie ustyszal і razem ze strzelcami wаШ 
we wroga. Nagle zobaczyJ um6wiony rozkaz odwrotu і na rozkaz 
dow6dc6w oddziatбw zacz<}J si~ wycofywac, со prawda ja juz bytem 
na dole pod [ ... ) budynkiem plon<}cym od sowiec~ich kul. SlyszaJem 
glos "Dawida", "Szpaka" і jeszcze kogos, powstrzymywali wroga [ ... ) 
ogniem podczas naszego odwrotu. Wkr6tce zobaczyli ich kagiebisci 
і[ ... ) potajemnie si~ wycofywac, а wrбg wystrzeliwat rakiety і sypaJ 
ogniem z maksyma. 

Dol<}czylismy do oddzialu. Zostalismy na drodze і zacz~lismy 

maszerowac w porz<}dku organizacyjnym. Forsownym marszem 
doszlismy az do szosy і przeskoczylismy j(}, gdy nagle zwiad doni6sl, 
ze jedzie samochбd Polakбw. W tej chwili posypaJ si~ na nas ogien 
wroga. Kolega "Dawid" wydaje rozkaz, zeby tyralier<} okr<}:Zyc samo
chбd і Polakбw zlikwidowac. 

Kolega "Duda" mбwi, zeby na jego rozkaz si~ wycofac. Wyco
fywalismy si~, las ci<}gn<}t si~ ze 1 ОО metrбw. Wyszlismy z lasu na 
otwarty teren pod obstrzaJem Polak6w і ruszylismy tyralier<} w las 
z [ ... ), bardziej bylismy podobni do rozwini~tego oddzialu niz dc 
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tyraliery. Szlismy polem w bok [ ... ) byl okolo 4-5 kilometr6w od 
szosy pomi~dzy zbozami. Wrogi ogien піе szkodzH паm апі troch~. 
аІе skonczylo si~ оrпе роІе, wyszlismy па skoszoпctlctk~. kt6ra [ cict
gп~la si~] r6wпiпct do wielkiego lasu, kt6ry mial Ьус пaszym wyba
wieпiem. 

Wi~kszosc strzelc6w bezladпie Ьіеgпіе do lasu, іІе ma sHy, z bra
ku sil пiekt6rzy zostali z tylu, az tu slyszymy, jak пiedaleko od mo
tego lewego skrzydla dajct rozkaz utworzeпia przez oddzial szero
kiej tyraliery. Komeпd~ podawal [ ... ) dow6dca oddzialu, choc kazdy 
ledwo wl6kl поgі za sobct ze zm~czeпia і рrаgпіепіа, Ьо dzien ЬуІ 
stoneczny і gorctcy. Slysz~. ze "Dawid" zwraca si~ do kolegi "Prir
wy", zeby wydal rozkaz oddzialowi, аЬу ten zrobH porzctdek bojowy 
w marszu. Na rozkaz "Prirwy" oddzial uporzctdkowal si~ w szyku 
Ьojowym, [ ... ) dochodzi jeszcze jeden strzelec, ranпy lekko w поg~. 
Dow6dcy "Prirwa" і "Dawid" oraz inni dajct rozkaz otwarcia оgпіа 
z karabin6w maszynowych, zeby rаппу mial mozliwosc podejscia 
blizej і bylo mozna go zabrac. Dali rozkaz isc dalej, kt6ry wykoпali
smy. jeszcze troch~ szlismy lasem. "Dawid" rozkazal zajctc staпowi
ska w pierwszych zaroslach, zeby wr6g піе wdarl si~ do lasu, w mar
szu і warunkach wymiany оgпіа trwalismy dalej, p6ki nie weszlismy 
w las. Zaj~lismy staпowiska. Naprzeciwko паs і па lewe skrzydlo 
napierajct РоІасу, а prawe skrzydlo podaje, zeby dac PTR, Ьо jedzie 
taпkietka. PTR stracoпy, pod taпkietk~ rzucali graпaty, walka trwa 
nada\. Karabiny maszyпowe grajct. czolgi atakujct і wycofujct si~ pod 
naszym ogniem. juz taпkietka stan~a па пaszym prawym skrzydle, 
rozkaz: ogien w taпkietk~ і maksyma [ ... ) Sowieci [ ... ) "Slawa! Na
prz6d!", а\е піе ruszac si~ z miejsca. То moze Ьус ich zdrada, ogien 
przy[ ... ) chlopcy wycofujct si~. Kolega "Dawid" wydaje rozkaz: "Na 
stanowiska!". Kolega "Prirwa" гаппу, trzeba powstrzymac wroga, 
zeby udzielic mu pomocy. 

І dalej toczy si~ b6j. Wkr6tce rozkaz do plaпowego odwrotu, [ ... ) 
zobaczylem "Petreпk~" ci~zko гаппеgо, піеsІі go "Kanaryk" і "Sahaj
dak" [ ... [ do "Kruka", zeby zrobic opatruпek. "Pimsta" zostal гап пу 
przez piers і rami~. "Petrence" juz zrobili opatruпek. Porwaпct [ ... ) 
w prawej r~ce і byl nieprzytomny. Odwr6t [ ... ) dalej pod obiema 
wrogimi. ja [ ... ] і z п.:szego oddzialu strzelc6w і pytam, со, jak. Sie-
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Swi~ta wielkanocne w oddziale UPA, prawdopodobnie .,Wi\ki"-2, w kt6rym 
sluzyl Piotr Szopiak .. Berezynski" (pierwszy od lewej), 1946 r. 

dzimy і czekamy na wroga. Przed nami krzyk і cicha rozmowa ро 
sowiecku і polsku. Za chwil~ przychodzi kolega ;,Dawid" і m6wi do-
brze mamy [ ... ] Polak6w. Na ramionach trzyma dwa sowieckie kara-
biny і m6wi [ ... ] raz b~dziemy si~ wycofywac. 

Strzaly nieprzyjaciela ucichly і przyszedl rozkaz do odwrotu nie
dawnq drogq . .,Orlyk" wspomnial rannego .,Petrenk~", kt6rego zo
stawiono w lesie nieprzytomnego. lnni ranni byli z nami . .,Szpak", 
uslyszawszy о strzelcu, wydaje rozkaz .. Orlykowi", zeby wziql kil
ku strzelc6w і poszedl zabrac .,Petrenk~" ... Orlyk" rozkaz wykonal 
і przyniesli .. Petrenk~" - martwego і pokaleczonego. Tymczasowo 
pochowalismy go niedaleko w lesie, а nasz oddzial і cz~sc [ .. . ] ро 
dolqczeniu siE; .,Orlyka" wycofywal si~ w glqb lasu, gdzie przesie
dzielismy prawie do wieczora. 

Pod wiecz6r wyruszylismy dalej w drogE;. Posuwalismy si~ 

ostroznie, а na rano bylismy znowu w lesie, gdzie bE;dzie odpoczy-
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nek і wzmocnienie si~ do dalszej drogi. ( ... ) zorgaпizowali troch~ je
dzeпia ( ... ) zjedlismy. Nagle zawarczaly samochody, пasza stбjka po
dala, ze пiedaleko drogё} jadct auta wуреlпіопе wojskiem і furmaпki. 

Alarm, zbiбrka ( ... ) marszu, juz Polacy byli gotowi do ataku w lesie, 
jak si~ wycofywalismy. 

Wycofujctc si~ па skraj lasu, uslyszelismy silпy ogien z karabiпбw 
maszyпowych, ( ... ) zawczasu ( ... ) wrбcilismy si~ па drugi skraj lasu 
і tam przebylismy do wieczora. Wieczorem maszerowalismy dalej 
і weszlismy do wsi Zabcze, wyjezdzajctc ze wsi і furmaпkami ze wsi 
Kosc(iaszyп) spotkalismy па drodze dowбdc~ "Dud~" і prowidпika 
.Duпajskiego" і wtedy przypomпialem sobie, ze dowбdca "Duda" 
nie byl do konca ze swoim wojskiem. Ро krбtkiej rozmowie mi~dzy 
dowбdcami ja z referentem "Dawidem" pojechalismy dalej do miej
sca, gdzie mial Ьус odpoczynek1• 

1 7 VII 1946 r. 

Odrf;cznie dopisano: Znaleziono u mпіе. Oпyszkewicz. 

Tlumaczenie z j~zyka ukrainskiego. 
Archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery, Toronto. 

1 W jt;zyku ukrainskim ро raz pierwszy opublikowano w: .,Litopys UPA", 
t 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j .,Danyliw": Cholmszczyna і Pidlaszszia (Do
kumenty і materialy), red. P.J. Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 479-482. 

2 Brak podpisu. 
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Sprawozdanie dow6dcy koшpanii UPA "Wilki"-3 
Szyшona Prystupy "Dawida" z przebiegu walk 
tego oddzialu w czasie ataku оа instytucje 
reziшu koшunistycznego w Hrubieszowie 

Opis boju hrubieszowskiego1 

Ро uroczystosciach Swi~ta Bohater6w dпіа 26.7.1946 r. wieczo
rem oddzialy pomaszerowaly z lasu tyszowieckiego do lasu obro
wieckiego. Zaszlismy tam па raпek, па rozkaz dow6dcy "Prirwy" za
kwaterowalismy. Oddzialy rozlozyly si~ pierscieпiem dokola g6ry, 
wystawioпo warty. 

Dпіа 27.5. okolo godz. 12. przyszli do паs przedstawiciele АК. 
Nasz dow6dca "Prirwa" zebral wszystkich dow6dc6w oddzialбw па 
odpraw~ razem z dow6dcami АК: 2 kapitaпami і 2 poruczпikami. 
Nasze spotkaпie z dow6dcami АК bylo bardzo serdeczпe, zar6wno 
z пaszej, jak z ich stroпy. M6wili, ze bardzo si~ ciesz<} z rozmowy 
z паті ро takiej dlugiej wzajemпej walce, kt6ra szla wrogom па ko
rzysc, а паm przyпosHa straty. Tematem пaszej odprawy bylo om6-
wieпie rozbicia Hrubieszowa і przydzial pracy dla poszczeg6lпych 
oddzial6w. 

Ро og6lпej odprawie dow6dca "Prirwa" zebral паs jeszcze rdz 
і przydzieШ zadaпia dla kazdego oddzialu. Ро zakoilczeпiu odprawy 
zrobioпo zbi6rk~ calego oddzialu. "Prirwa" m6wH do strzelc6w, jaki 

1 Рог. sprawozdanie operacyjne Szymona Prystupy ,.Dawida": Opcraty\-v
nyj zwit za misiac trawen [1946 r.], w: ,.Litopys UPA'', t. 39, Toronto-l.wiw 200J, 
s. 178-180. 
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сеІ ma rozbicie Hrubieszowa і jakie ogromпe zпасzепіе b~dzie to 
mialo w rozwiC}zaпiu ukrainsko-polskiej kwestii tych tereп6w. 

W czasie пaszej zbi6rki, przed zachodem slonca, przyszly па пa
sze miejsce postoju oddzialy АК, kt6re zrobily па паs bardzo dobre 
wrazeпie. lch dow6dca ustawH ich пaprzeciwko пaszego oddzialu, 
zdal sprawozdaпie swojemu dow6dcy і zarzC}dzH rozejscie si~. Му 
rowпiez si~ porozchodzilismy. Nasi strzelcy witali si~ z піmі. Byly 
takie przypadki, ze pozпawali jedпi drugich z wczesпiejszych walk, 
jak w DC}browie і іппусh. 

Ро tych ceremoпiach zrobioпo zbi6rk~ do odmarszu. Do kazde
go пaszego oddzialu zostal wyzпaczoпy jedeп tereпowy z polskiej 
stroпy. Wyruszylismy w drog~. zaczyпal zapadac zmierzch. Weszli
smy do Hrubieszowa od stroпy wsi Bohorodyca. Razem z "DudC}" 
і ,.Czausem" mielismy zaatakowac budyпek NКWD od stroпy polu
dпiowo-zachodпiej, od rzeki. "Duda" mial zajC}C staпowisko od ulicy 
і strzeliwac wzdluz ро drzwiach, gdyby nieprzyjaciel chcial wyska
kiwac па ulic~. ZajC}lem staпowisko па prawo od піеgо, w ogrodzie, 
naprzeciw budyпku NКWD. Na prawo ode mпіе zajC}l staпowisko 
.Czaus", okrC}zajC}c ogr6d p6lkolem od rzeki. Staпowiska byly dosc 
niewygodпe, Ьо jakies 40-50 m za budyпkiem ogr6d opadal ostro 
w dol, tak ze піе bylo dobrego роІа obstrzalu. Ogr6d byl dokola 
ogrodzoпy drutem kolczastym. 

Cichutko podsuп~lismy si~ pod druty, przyпieslismy torpedy 
і prowadпice do пісh. Podejscie bylo dosc ci~zkie: аЬу dojsc do ogro
du N KWD, trzeba bylo przelazic przez drut, odgradzajC}cy ogr6d 
wojskowy. )ak przeciC}galismy prowadпic~ pod drutem, wartowпik 
nas uslyszal і zawolal: "Kto chodzi!?". Przycichlismy па chwilk~. аІе 
podchodzilismy dalej. Rozlozywszy oddzial pod drutem, ja ze swo
im bunczuzпym "Szpakiem" і "WolodiC}" podsuп~lismy torpedowni
c~ pod sam drut і wlozylismy w піС} torped~. czekajC}c па wybuch 
torpedy z przeciwпej stroпy budyпku, со bylo пaszym um6wioпym 
znakiem do strzalu. 

Za jakies 15 miпut zaszumialo, zahuczalo. Torpeda wybuchla, 
uderzajC}c w budyпek z przeciwпej stroпy. Wydalem rozkaz "Wolo
di", аЬу puszczal пaszC}. "Wolodia" krzyczy: "Nie mozпa puscic, Ьо ja
kis fajtlapa ро drodze przerwal drut!". А torpeda miala Ьус оdраІапа 
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elektrycznie. "Wotodia" tnie kawatek sznura Bickforda. Chce zapalic. 
Sznur nie chce si~ раІіс. Bunczu:iny "Szpak" mбwi: "Daj, ja zapal~!". 
Le:i<Jc z "Wotodi<J" blisko torpedy і nie zwa:iaj<JC, :іе "Szpak" bawi si~ 
w "montera", wydaj~ rozkaz: "Ogien w okna і drzwi!". Wtem stychac 
straszny szum і huk. Cos odrzuca mnie w bok і ktos mnie przyciska 
do ziemi. Otrzepuj~ si~. а to "Wotodia" le:iy obok mnie і mбwi: ")а ra
nion". А "Szpak" si~ smieje, mбwi<Jc do "Wotodi": "Patrz, jam lepszy 
majster ni:i ty, Ьо torpeda poszta prosto w srodek budynku". 

І rzeczywiscie torpeda trafita w srodek budynku, tak jak z "Wo
todi<J" wymierzylismy. Swiatta w oknach pogasty і byto stychac, jak 
blacha і cegta zadudnity, spadaj<JC w dбt. W tym czasie dwa wro
gie maksymy zaczynaj<J strzelac w nasze stanowiska, bolszewicy 
czotgaj<J si~ і zaczynaj<J podsuwac si~ pod nasze stanowiska. Rzu
caj<J granaty, ktбre wybuchaj<J kilka krokбw przed nami. Wydatem 
rozkaz rojowemu "Krukowi", Ьу wzi<Jt gartacz і strzelat granatami 
w gniazda maksymбw, а strzelcom, аЬу ЬіІі w zbli:iaj<Jcego si~ wro
ga. Ро kilku granatach jeden maksym ucicht. ВН tylko jeden. Ogien 
nas nie razH, Ьо chowaj<Jc si~ w dole, strzelat za wysoko, tak :іе kule 
leciaty ponad nami. jeden [nasz] granat trafН w same okno, Ьо sty
chac byto, jak szkto si~ posypato na chodnik,lampa zgasta. Nieprzy
jaciel zacz<Jl wyskakiwac z innych okien. Strzelcy zapami~tale strze
lali w okna і drzwi. "Szpak" biegat jak wsciekty od stanowiska do 
stanowiska і krzyczat: "Bij przekl~tych! О, lezie diabta syn!". І sam 
strzelat bez ustanku, nawet si~ nie schylit, chocia:i wra:ie kule cat
kiem go oswiecity, а liscie z krzakбw oblatywaty razem z gal<Jzkami. 

Zaczynato si~ powoli rozjasniac. Podchodzi do mnie dowбdca 
"Duda" і mбwi: "Wycofujmy si~. Ьо ju:i dzien!". )а si~ nie zgadzam 
і mбwi~. :іе nie mo:iemy si~ wycofac, Ьо nie byto umбwionej rakiety 
do odwrotu. "Мо:іе reszta wojska jeszcze jest w centrum miasta? Mu
simy si~ wycofywac razem, :іеЬу ich w miescie nie zamkn~li". Strzel
cy chc<J atakowac budynek NКWD. W tym czasie zauwa:iono rakiet~ 
do odwrotu. Dajemy rozkaz planowego wycofania si~. Wrбg zaczyna 
wypuszczac coraz wi~cej rakiet і mocniej nas ostrzeliwac. W miescie 
stychac huk tankietki і samochodбw. Strzelcy pomaru si~ wycofuj<J. 
)а ze "Szpakiem" jeszcze strzelamy do wroga na koniach, ktбre biega
ty ро podwбrzu. [Сі z NКWD] padali со krok і krzyczeli: "Bandiora!". 
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DogaпiajC}c wojsko w dоІіпіе kolo rzeki, porzC}dkujemy tymcza
sem пasze oddzialy. Szybkim marszem do wsi Bohorodyca. W Boho
rodycy doganiamy іппе oddzialy, ktбre wycofaly si~ wczesпiej. Do
wбdca "Prirwa" wydaje rozkaz szybkiego odwrotu. Maszerujemy со 
sH, Ьо wstaje dzien, а wrбg puszcza za паmі rakiety. B~dzie pogon. 
Przed паmі jakies 2-3 km metelinski lasek паd szosC} Hrubieszбw
·Zamosc. Dobiegamy do піеgо, "Prirwa" wysyla kоппусh пaprzбd, 
na szos~. jedeп szybko wraca, mбwiC}c, ze па szosie пikogo піе ma. 
Oddzialy szybko przechodzC} szos~, wbiegajC}c do lasu ро jej drugiej 
stroпie. 

Oddzialy byly juz za szosC}, z tylu jechaly пasze obozy. jak dwie 
ostatпie furmaпki podjezdzaly do szosy, пadjechaly dwa wrogie 
auta, реlпе WP, razem z bolszewikami. Ostatпie furmaпki zawrбcily. 
Wojsko w пieladzie zacz~o Ьіес со duchu w glC}b lasu, ktбry mial 
gdzies 200 m. Polacy zacz~li strzelac z samochodбw. Krzycz~, ze te 
samochody trzeba zlikwidowac. Іппі mбwiC}, zebysmy szybciej ucie
kali, zeby паm піе przeci~li drogi do drugiego lasu. ja ze "Szpakiem" 
і kilkoma zolпierzami wracamy do szosy. Strzelamy kilka razy і wra
camy. Bierzemy ро drodze ро plaszczu z furmaпki przewrбcoпej па 
drodze, Ьо kопіе wyprz~gli woznice і па пісh uciekli. DogaпiajC}C 
swoich, wybiegamy z lasu па otwarte pole. Za паmі slychac wrogie 
krzyki: "Hura! Hura!". 

Кіеdу odbieglismy jakies 900-1000 m, za паmі pokazaly si~ 
pierwsze postaci wrog6w. Bieglismy zbozami па poludпie, w stroп~ 
lasu terebinskiego. Posypaly si~ па паs g~ste strzaly wroga, піе do
si~gajC}c паs, Ьо bylismy daleko і w zbozach. Kazdy z паs byl przem~
czoпy do skraju wytrzymalosci. Trzymalem si~ пiezle, ale zaczC}lem 
przystawac. Wydajemy rozkaz, zeby oddzialy uporzC}dkowaly si~ 
і utworzyly szerokC} tyralier~, Ьо strzaly wroga zblizaly si~ і zag~sz
czaly. W szybkim marszu zrobioпo jako taki porzC}dek. 

Wychodzimy ze zboza па skoszoпC} lC}k~. Wrбg coraz bardziej 
zbliza si~ do паs і zaczyпa strzelac coraz celniej. Podchodzimy pod 
malC} koloni~. ja ze swoimi chlopcami maszerowalem posrodku, ро 
lewej stronie dowбdca "Czaus", ро prawej "Duda". Bylem ze swoimi 
prawie z tylu. ОЬа skrzydla z przodu. Strzelcy zaczyпajC} przystawac, 
CЇC}gle krzyczalem: "Wolпiej!". Zwracam si~ do "Prirwy", zeby wydal 
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rozkaz [ ... ) і otwarcia оgпіа w kieruпku wroga, Ьо tеп odwazпie 
gпal za паті. Dowбdca wydal taki rozkaz. Zacz~lismy czas od cza
su strzelac do wroga. Tamci zacz~li padac. Dzi~ki temu паm latwiej 
bylo si~ wycofywac, Ьо zostali troch~ bardziej z tylu. Nagle mбj er
kaemista krzykп<tl: "jestem гаппу w поg~!". Podbieglismy do піеgо 
ze "Szpakiem". "Szpak" wzi<tl kагаЬіп maszyпowy, а ja jego pod r~k~. 
Strzelcy to zobaczyli, podbiegli і zabrali go ode mпіе. Rozkazujemy 
zпбw uderzyc we wroga. Posypaly si~ strzaly. Nieprzyjaciel przy
padl do ziemi, аІе zпowu wstawal і biegl za паті. 

Do lasu jeszcze jakis kilometr. Slychac huk taпkietki. Podaj<t. ze 
taпkietka chce паm zajechac z boku. Biegпiemy, іІе mamy sH. Zwra
cam si~ do "Prirwy", zeby w lesie rozci<tgП<tC si~ w szerok<t tyralier~ 
і zaj<tc staпowiska па skraju. Dowбdca wydaje rozkaz. Dobiegamy 
do lasu. Pod lasem tегеп troch~ opada w dоІіп~. Spod lasu wracam 
pod pagбrek, do rowu і obserwuj~. jak wrбg w szybkim tempie pod
chodzi do lasu. Rozkazuj~: ")еdеп karabiп maszyпowy do mпіе!". 
Przybiega erkaemista "Petrus" z ochroпy "Prirwy". Kaz~ klasc si~ za 
krzakiem kolo mпіе і Ьіс we wroga, ktбry byl w odleglosci jakichs 
300 m od паs. ["Petrus") odci<tgП<tl zamek, ci<tgпie za spust, а kа
гаЬіп si~ zaci<tl. Віог~ od піеgо kагаЬіп, prбbuj~ sam. Nie da rady. 
Z wielkim zalem musz~ si~ wycofac. А mozпa bylo ich tam kilku po
lozyc. 

Wrбg podsuwa si~ pod las. Rozkazujemy, zеЬ'у dopuscic go bli
sko і Ьгас dobrze па muszk~. Rozkaz: "Оgпіа!". Nieprzyjaciel padl 
па ziemi~. )uz jest ich kilku mпiej. Walka, опі strzelaj<t do паs, а my 
do пісh. Z prawego skrzydla pod las podjezdza taпkietka. Mi~dzy 
strzelcami lekkie zamieszaпie, Ьо oddzialy byly pomieszaпe [ ... ), tak 
ze zacz~li uciekac. Utrzymujemy porz<tdek, jak tylko mozemy. Krzy
cz~: "Nie Ьбj si~! Kula to піе beczka, we wszystkich піе trafia!". Taп
kietka zaczyпa strzelac do паs g~stym ogпiem. Rozkazuj~: "Ogien 
w taпkietk~ і maksymy!". Dajemy sіІпу ogien, taпkietka si~ zatrzy
mala. jedeп maksym zostal uszkodzoпy. Rosjaпie wyskakuj<t z taп
kietki. Ktos z prawego skrzydla podaje: "Taпkietka si~ раІі". Daj~ 
rozkaz do ataku. 

W tym czasie jedeп Rosjaпiп podsuп<tl si~ do taпkietki і zacz<tl 
bardzo сеІпіе strzelac z maksyma. Stalem kolo swojego erkaemisty 
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Pracownicy PUBP w Hrubieszowie zabici przez zolnierzy WiN z oddzialu 
Henryka Lewczuka "Mlota" 

,.Petrenki". Мбwі~ mu, gdzie ma strzelac. W tej chwili dostajemy dlu
gq seri~. "Petrenko" ci~zko ranny w prawq r~k~, strzelec "Pimsta" 
w prawy policzek, kula przeszla przez szyj~ і wyszla przez lopatk~. 
Krzycz~: "Sanitariusz!". Nie ma, zostal па furmance w lesie. Przybie
ga rojowy "Kruk", ktбry ma przy sobie malq apteczk~. Robi obom 
opatrunek, bierze karabin maszynowy і strzela we wroga. Wydaje
my rozkaz: "Teraz! Naprzбd! Біс w tankietk~!". 

"Czaus" zaczyna si~ wycofywac z prawego skrzydla. Wrбg wdzie
ra si~ do lasu. "Duda" przylatuje do mnie і kaze si~ wycofywac. ja 
mбwi~, ze nie ma rozkazu. Wrбg w lesie па prawym skrzydle zacho
dzi nas z boku. Panika. Wyznaczylem do rannego "Petrenki" strzel
ca "Kanarka", "Fal~" і jeszcze dwбch, zeby wycofali si~ z nim w glqb 
lasu. 

Zaczynamy powolny odwrбt. Podajq, ze "Prirwa" jest ci~zko гаn
пу, zostal па skraju lasu. Rozkazuj~ swojemu oddzialowi: "Tyralie
ra do tylu! Zabrac dowбdc~!". Podbiegam па skraj. Biegnie strzelec. 
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Oglasza, ze dow6dc~ zabral "Hromowy" і juz dawno wycofal si~ 
z lasu. 

Nieprzyjaciel zaczyna mnie okr<}zac z prawego skrzydla. Krzycz~: 
"Walic w gad6w!". І tam z calej broni juz rozmawia z nimi bunczuzny 
"Szpak" і rojowy "Orlyk" ze swoim rojem. Wr6g ucieka. M6j strze
lec "Szczyhol" troch~ odbH, zobaczyl ich, myslal, ze to nasz oddziaJ 
і biegl z nimi jakies ЗО metr6w. Zorientowal si~. ze to wrogowie -
waln<}l w nich z pepeszy і dobiegl do swoich. 

Zobaczylem, ze zostalem w lesie sam, Ьо "Duda" tez si~ wyco
fal, nie powiadomiwszy mnie о tym. Ро cichu, zeby wr6g nie usly
szal, daj~ rozkaz: "Wycofac si~". Wycofalismy si~ о jakies 60-70 m. 
Slysz~. ze wr6g jest blisko nas, slyszy, dok<}d idziemy. Podchodzimy 
do wielkiego rowu. Rozkazuj~: "Wszyscy do rowu! Zajmowac sta
nowiska! Wr6g nie b~dzie wiedzial, gdzie si~ podzialismy". Siedzi
my cicho, jak mysz і odpoczywamy, Ьо kazdy ledwie dysze. Chlopcy 
w rowie przekopali si~ do wody і si~ napili. Czekamy па wroga, zeby 
go przywitac, а stanowiska mielismy dobre. Niedaleko od nas ЬуІо 
slychac wrogie glosy w j~zyku sowieckim і polskim. Nasze stanowi
ska dochodzily do linii glбwnej lasu, kt6ra prowadzi z p6lnocy па 
poludnie. (Kolo tej polany, gdzie obchodzilismy Swi~to Bohater6w). 
Na linii byly nasze dwie zapory. Podchodz~ do zapory. Nagle prosto 
па nas idzie dw6ch polskich zolnierzy. "Szpak" krzyczy: "Kto idzie? 
Z jakiego oddzialu?". Oni krzycZC}: "То my! Od «Ca1sa))!". Od razu zro
zumielismy, ze to wr6g. )а ze "Szpakiem" biegn~ do nich і krzycz~: 

"R~ce do g6ry!". Stoj<}, nie podnosz<}c ГС}k. Przyskakujemy do nich 
і rozbrajamy. Wysylam zwiadowc6w do przodu (przez t~ polan~) do 
naszych miejsc obozowania. 

Wycofujemy si~. W drodze rojowy "Orlyk" przypomina, ze umie
raj<}cego "Petrenk~" zostawilismy па polu walki. Wraca bunczuz
ny "Szpak" i ... Orlyk" ze swoim rojem. Zatrzymuj~ oddzial, p6ki nie 
przynios<} zwlok. W tym czasie policzylem, ilu nas jest. Moich strzel
c6w bylo 28, "Dudy" - 20 і jeszcze "Choma" mial 22 swoich z od
dzialu specjalnego przeznaczenia. Za jakies p6l godziny przyniesli 
martwego "Petrenk~". Opr6cz гаnу mial zlaman<} lew<} nog~ і prze
bity bok. Zanieslismy cialo do obozowiska, odnieslismy w krzaki 
і nakrylismy gal~ziami, pozegnalismy si~ z nim ze lzami w oczach 
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1 zems~ w sercu. І pocictgп~lismy w glctb Iasu. Zпalezlismy odpo
wiedпie miejsce і zakwaterowalismy, zajmujctc pozycje w czworo
qcie. Wszyscy ЬуІі gotowi w kazdej chwili podjctc wroga ogпiem 
z kагаЬіпбw maszyпowych. 

І tak czekalismy w парі~сіu. Kolo godz. 1 О. bylo slychac, jak wo
kcН lasu pomrukiwaly samochody. Wyslalem zwiad па skraj lasu. 
Zwiad doпiбsl, ze wokбl lasu рогоЬіопо zapory і jezdzct auta. Do
czekalismy do wieczora. Wysylam przedпie ubezpieczeпie і poma
tu wychodzimy па skraj lasu z poludпiowej stroпy. Rozejrzawszy 
sit; ро tегепіе, zпalezlismy miejsca, gdzie lezaly wrogie zapory. Po
szlismy prosto па poludпie, do lasu zwaпego Zahajпik. Chlopcy od
pocz~li. Przeprowadzili zwiad па kоІопіі - w dzien jezdzili Polacy. 
Szukali "baпdziorбw". Z Zahajпika kierowalismy si~ do wsi Mi~tkie. 
We wsi zпalazlem kопіе dla гаппеgо strzelca "Romka" z oddzialu 
.Dudy", ktбry szedl ze mпct. Byl гаппу w поg~ tak, ze chlopcy mu
sieli go піеsс. Zdobylismy раг~ bocheпkбw chleba, przekctsilismy 
1 poszlismy dalej. 

W Mi~tkiem odlctczyl si~ ode mпіе "Choma" ze swoim wojskiem 
1 poszedl swojct drogct. А ja ze swoim doszedlem do гапа do koloпii 
Borsuki. Zakwaterowalismy па skraju lasu, Ьо bylismy przem~cze
ni. Kolo godz. 12. wyslalem dwбch strzelcбw. Przyпiesli dwa wiadra 
kawy і kilka bocheпkбw chleba. Przekctsilismy і odpoczywalismy 
dalej. Gdzies kolo godz. 15. od zachodпiej stroпy zadudпily auta 
1 posypaly si~ strzaly. Ostre pogotowie. Zbieramy si~ do wymarszu. 
Odchodzimy w stroп~ Dctbrowy, z lasu do lasu. Dochodzimy do skra
ІU lasu pod Dctbrow~. Zarzctdzam krбtki odpoczyпek. Chc~ wyslac 
zwiad do wsi. Nagle z drugiego lasu, od stroпy szosy Wereszyп za
cz~a si~ g~sta strzelaпiпa z karabiпбw maszyпowych. Utworzyli
smy tyralier~ wzdluz rowu od stroпy Dctbrowy. Tam coraz g~stsze 
strzaly. Uslyszelismy jedeп wybuch torpedy. Nie wiedzielismy, kto 
tam si~ bije і tak lezelismy az do zachodu slonca. 

Nadeszla jakas kobieta, zapytalismy jct. kto to si~ bije. Powiedzia
ta, ze jakies wojsko przechodzHo z tego lasu, gdzie lezelismy, ale 
przeszlo przez wies do lasu і zacz~la si~ wojпa. Domyslilismy si~. ze 
to nasze oddzialy, ktбre poszly przed nami, spotkaly si~ z wrogiem. 
Pбzniej dowiedzielismy si~. ze tak tez bylo. 
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Wieczorem wyslalem zwiad do Starej Wsi. Przyszli і zglosili: 
"W dzien ЬуІі Sowieci і kr~cili si~ Polacy, teraz jest spokojnie". We
szlismy do wsi, posililismy si~ і ruszyli na poludnie. Na rano doszli
smy do Zabcza. Tutaj wojsko "Dudy" odlctczylo si~ ode mnie. А ja 
swoje wojsko wyslalem w teren robic bunkry і аЬу w tym czasie tam 
przebywalo, wi~c niektбrzy porobili sobie buty. Rozdalem im troch~ 
swojej skбry. 

Chwalct Ukrainie- Bohaterom Chwala! 

20 VI11946 r. 

Dowбdca pododdzialu 
"Dawid. 

Przesluchalem dwбch Polakбw, ktбrych zlapalem w lesie. Ze
znawali, ze rano 28 maja zajechaly ро nich samochody, zabrali ich 
okolo 140 zolnierzy. jechali obok budynku NКWD, prawie calego 
w gruzach, na podwбrzu wiele trupбw. Dom okrctzyli enkawudzisci 
і nikogo nie puszczali. А сі bolszewicy, со za nami gnali, przyjechali 
z Wlodzimierza Wolynskiego. Zeznawali, ze w budynku zgin~o wie
lu bolszewikбw, а w czasie ataku na las і w lesie zgin~o razem z bol
szewikami ponad ЗО zolnierzy, ze wszyscy ЬуІі w wielkim strachu. 

"Dawid. 
Dopisek odr~czny М. Onyszkewicza: 
Kucharz NКWD mбwH juz w lipcu 1946 r., ze w budynkach NКWD 
zgin~o 63 bolszewikбw2 • 

Tlumaczenie zjt;zyka ukrainskiego . 
.,Dawyd" [S. Prystupa], Opys hrubesziwskoho boju, w: Litopys. Forum doslidiw 
istorii UPA, http:j j[orum.ottawa-litopys.orgjdocumentsjdocOSOЗ_u.htm, [do
stt;p 12.4.2017}. 

2 W j~;zyku ukraiftskim ро raz pierwszy opublikowano w: .,Litopys UPA", 
t. 39: Taktycznyj widtynok UPA 28-j .,Danyliw": Cholmszczyna і Pidlaszszia (Dn
kumenty і materialy), red. P.J. Poticzny, Toronto-Lwiw 2003, s. 474-479. 



• ·46 sierpiefl 25. [а.р.) 

Opis ataku UPA і WiN na instytucje 
retizu kozunistycznego w Hrubieszowie 
autorstwa dow6dcy Grupy UPA "San• 
Riroslawa Onyszkewicza "Oresta• 

Opis akcji na miasto Hrubieszбw pod koniec maja 1946 r. 

Przygotowaпia, рІапоwапіе і wymarsz 

W посу z 25 па 26 maja 1946 r. odbyla si~ zbi6rka oddzial6w UPA 
w lesie sahrynskim. Wszystkie oddzialy ,.Wilk6w" і BSB odciпka 
UPA .,Daпyliw" majCІ pozostawic w tereпie malo wyszkoloпych, sla
biej obutych і ubraпych, chorych, rаппусh zolпierzy, [а reszta] swiCІ
teczпie ubraпa, dobrze uzbrojoпa ma przybyc па zbi6rk~ w um6-
wioпym miejscu і czasie. Taki rozkaz otrzymali dow6dcy odciпka 
.Danyliw" pod koniec maja 1946 r. 

Noc byla ciepla і cicha. Cisz~ przerywaly jedyпie puchacze і sowy 
oraz dalekie terkotanie podw6d wypelnionych zolnierzami wy
konujCІcymi rozkaz. То ze wszystkich stron odciпka ,.Daпyliw" szli 
przywykli do dalekich marsz6w powstancy. Tajemnicze terkotanie, 
um6wioпe gwizdy пarastaly w miar~ zblizaпia si~ do miejsca zbi6r
ki. Natomiast w miejscu zbi6rki [ ... ) pod kопіес partyzaпckiego dnia 
to juz slychac bylo dobry gwar і пiewyrazпe rozmowy. Najbardziej 
zakl6caly cisz~ nocnCІ podwody і jezdzcy. КоП dla partyzaпta nie 
raz jest nie do zаsЩріепіа, [аІе jest tez] przeszkodCІ, Ьо cz~sciowo 
1est .,seksoЩ"" potrafi parsknCІC wtedy, gdy potrzebпa jest пajwi~k
sza cisza. No c6z, trudno, ale па tej zbi6rce bez пісh trudпo bylo si~ 
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obejsc. Niekt6re oddzialy BSB mialy tak dalekct drog~. ze pieszo 
w zadeп spos6b піе zdolalyby przybyc па czas. Przeciez to otwarty 
tегеп! Posuwac si~ mozпa tylko поссt. а ta w maju jest tak kr6tka! 
Gdyby w poblizu miejsca zbi6rki zпajdowaly si~ zamieszkaпe wsie, 
to ро przyjezdzie kопіе mozпa Ьу od razu przekazac mieszkancom 
do przechowaпia. jedпak піе tu! juz rok, jak jest to pustyпia chelm
ska! Wi~c z konmi піе ma gdzie si~ podziac і musialy zostac przy 
zolпierzach. То dlatego dow6dcy cz~sto [ ... ] krzyczeli [ ... ]: "Zatkaj 
koпiu mord~!", [ ... ] "Nie halasujcie, Ьо піе wiemy, jak tu jest!". Troch~ 
pomagalo. RobHo si~ ciszej, а brz~kaпie і rozmowy zdawaly si~ bar
dziej tajemпicze. Zdawalo si~. ze пawet kопіе parskaly jakby ciszej. 

Do гапа wszystkie oddzialy "Wilk6w" і BSB zпalazly si~ па um6-
wioпym miejscu. Nie przybyl tylko oddzial "Halajda" -2, Ьо zastal 
go dzien. Ро lewej stroпie kieruпku marszu mial las, wi~c do піеgо 
wszedl. Okazalo si~. ze jest to las adelinski, а pozctdaпy las sahrynski 
jakkolwiek zпajdowal blizej, byl ukryty za pag6rkiem, со zmylilo do
w6dc~. Myslal, ze do lasu sahrynskiego jeszcze daleko, а tu гоЬН si~ 
dzien, wi~c udal si~ do пajblizszego, kt6ry mial w zasi~gu wzroku. 

Zacz~o dпіес. Tajemпicze lasy schowaly pod swoim skrzydlem 
wszystko, со гоЬіІі partyzaпci. jedyпie warty і szpice піе spict. а реІ
пісt wart~ і zza ciemпych krzak6w wpatrujct si~ w dal, czy gdzies піе 
widac jakichs podejrzaпych ruch6w wroga. Wok6l cisza [ ... ]. Dopie
ro ро wschodzie slonca zacz~o ozywac "ludzkie'' zycie. Szpice zglo
sily, ze w kieruпku zachodпim jechalo tyle і tyle podw6d z "ubra
пymi swictteczпie ludzmi". Wobec tego dow6dcy si~gп~li ро mapy 
і ustalali, dokctd to mogli опі jechac. Miejscowi zolпierzy pomogli 
ustalic, ze to miejscowi Polacy jechali do Turkowic do kosciola, Ьо 
byla пiedziela. 

Dow6dca "Bily"1, zпajdujctcy si~ przy oddziale "Halajda"-2, roz
kazal wyslac dw6ch przebraпych ро cywilпemu zolпierzy па um6-
wioпe miejsce w lesie sahrynskim, аЬу za wszelkct сеп~ ustalic. 
czy wszyscy przyszli. О godz. 12. lctczпicy wr6cili, ale juz jadctc па 
podwodzie wraz z lctczпikami dow6dcy "Prirwy". Теп zglosH: "W tе
гепіе spok6j, przybyli wszyscy, mozecie jechac па miejsce jeszcze 

1 .. ВНу"- jeden z pseudonim6w Mirostawa Onyszkewicza .. Oresta". 
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z.a dпіа". Wtedy "ВНу" dokoпal przeglct
du oddzialu "Halajda" -2. Byl to dzien 
wielkiego Swi~ta Bohaterбw, а zatem 
dal rozkaz czyszczeпia Ьгопі, obuwia, 
niektбrym zolпierzom poprzyszywa
nia guzikбw lub pozaszywaпia dziurek 
w ubraпiu, пalezalo uczcic to w пalez
nym ubraпiu і czystosci. Nast~pпie, 

zostawiwszy dowбdcy oddzialu "Czau
sowi" materialy па Swi~to Bohaterбw 
oraz wyzпaczywszy czas і porzctdek, 
w ktбrym "Halajda"-2 mial dolctczyc do Miroslaw Onyszkewicz 

pozostalych oddzialбw, "В Ну" odjechal .. Orest", .. ВНу" 
podwodct wraz ~ lctczпikami kureпnego 
.Prirwy". Dobrze utrzymaпe kопіе po-
koпaly 4 kilometry mi~dzy lasem adelinskim а sahrynskim w cict
gu kilkuпastu miпut. W umбwioпej gajбwce піе zastal juz пikogo 
- wszyscy weszli gl~biej w las, аЬу tam ostateczпie przygotowac si~ 
do wspбlпego uczczeпia Swi~ta Bohaterбw. [ ... ] 

Byla juz gdzies godz. 15.00., gdy dowбdca "Bily" spotkal si~ 
z "Prirwct"· "jak z koпspiracjct? Czy zolпierze domyslajct si~ rzeczywi
stego celu пaszej zbiбrki?"- tak w pierwszych slowach "Bily" zwrбcH 
si~ w czasie tego spotkaпia do "Prirwy". "Wszystko jest w porzctdku, 
kolego dowбdco" - "То dobrze, dawaj tu «Zепопа» і «Duпajskiego» 

па пагаd~ koncowct"· Міп~lо рбl godziпy, jak dowбdcy "Bily", "Zе
поп", "Prirwa" і "Duпajski" oddalili si~ troch~ od ciekawskich oczu 
zolпierzy, Ьу usictsc паd plaпem Hrubieszowa. 

"Bily" wysluchal dowбdcбw і powiedzial: "Nasi «sojuszпicy» juz 
rozkoпspirowali przed ludпoscict пaszct wspбlпie zaplaпowaпct ak
cj~ па Hrubieszбw, jedпak my і tak musimy podjctc si~ tego zada
пia, аЬу raz па zawsze [роzпас] szczerosc «пaszych sojuszпikбw» 
oraz zademoпstrowac wobec swiata, ze my pragпiemy wspбlpracy 
z kazdym zniewoloпym пarodem піе tylko «па papierze», ale goto
wi jestesmy krwict poswiadczyc пaszct wol~. пaszct Ііпі~ polityczпct. 
Nawet jesliby spotkala паs zdrada ze stroпy «sojuszпikбw», to піе 
musimy si~ jej obawiac, Ьо jest паs duzo і jestesmy uzbrojeпi ро 



Z9Z Dokumenty 

z~by. Jedeп dzien walki wytrzymamy, а w посу to my ustalamy re
guly. Ze wzgl~du па to jutro, gdy juz beze mпіе b~dziecie kwatero
wac pod Hrubieszowem wraz z «sojuszпikami», musicie Ьус bardzo 
ostrozпi. Wybierzcie оsоЬпе miejsce obozowaпia, wojsko піесh od 
razu zajmie staпowiska і dobrze si~ ubezpieczy. Liczymy tylko па 
wlasпe sily. 

Jesli chodzi о samct akcj~. to, jak juz m6wHem w czasie poprzed
пiej пагаdу, trzeba zrobic tak: па паs przypada пajci~zsze zadaпie 
rozbicia NКWD. Nalezy podzielic oddzialy па trzy dzialajctce піеzа
Іеzпіе grupy і w tych ramach przygotowac si~ do walk. Do kazdej 
grupy polskiej przydzielic пalezy chociazby kilku пaszych bojow
c6w, Ьо ja піе wierz~ w bojowct wartosc partyzaпtki polskiej. Nawet 
do zap6r wok6J miasta, kt6re majct przygotowac Polacy, dodac пa
szych miпer6w, аЬу zamiпowali szosy. Nie b~dziemy teraz ukladac 
szczeg6Jowego рІапu dzialaпia, Ьо піе mamy пajswiezszych daпych 
zwiadowczych, піе ma tez dow6dc6w oddziaMw пaszych sojuszпi
k6w. Dlatego miaпuj~ «Zепопа» dow6dcct calosci. Odpowiada оп za 
рІап koncowy wsp61пych dzialan і sp~dzeпia dпіа jutrzejszego. Jak 
ukonczy рІап, ma odjechac w tегеп. Dow6dcct akcji w miescie b~dzie 
«Prirwa». 

Musimy takZe pami~tac о reprezeпtacyjпej stroпie tej пaszej 
pierwszej wsp6lпej sprawy. Naszym sojuszпikom trzeba pokazac, ze 
jestesmy паІеzусіе uЬгапі, obuci, uzbrojeпi, paп'uje u паs czystosc, 
opr6cz tego, ze паsі dow6dcy to rzeczywiscie fachowcy, zпajctcy si~ 
па rzeczy. Dlatego podczas ukladaпia рІапu пalezy m6wic malo, аІе 
do rzeczy і ze zпawstwem. 

Dzis, аЬу dobrze utajпic пaszct dzisiejszct zbi6rk~. uczcimy Swi~to 
Bohater6w. Tym samym «oswi~cimy si~» tak, jak kiedys паsі przod-
k ... [ ]2 ОWІе .... 

Narada si~ skonczyla і dow6dcy rozeszli si~. аЬу wydac rozkazy. 
Ро pewпym czasie "ВіІу" w asyscie "Zепопа", "Prirwy" і "Duпajskie

go" dokoпali przeglctdu kazdego oddzialu. Na twarzy "BHego" widac 
ЬуІо zadowoleпie wyпikami przeglctdu. Zolпierze па og6J prezeп
towali si~ dobrze. [ ... ) "ВіІу" ze swct ochroпct па koпiach odjezdza, 

z Pominit:to opis odchod6w Swit:ta Bohater6w. 
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e rwsza strona r~kopisu sprawozdania Miroslawa Onyszkewicza .,Oresta" 
pys akciji па misto Hrubesziw w kinci trawnia 1946 r. 
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а dowбdcy ,.Zenon" і ,.Prirwa" wydaj<t ostatnie rozkazy і calosc oko
lo godz. 22. maszeruje w umбwione miejsca, gdzie ma si~ pol(iczyc 
z oddzialami podziemia polskiego. 

Dalszy przebieg wydarzen kolega ,.Dunajski" opisuje w taki spo
sбb: Na wieczor 25.05.1946 r. ро Swi~cie Bohaterow w lesie sahryn
skim wszystkie oddzialy odciпka .,Daпyliw" [ ... ] wyruszyly w kieruпku 
Hrubieszowa przez koloпi~ і wies Terebin 3

• Ро przekroczeпiu drogi 
Hrubieszow-Werbkowice skr~cili па роІпос па koloпi~ Alojzow. Roi
пymi droikami ро/путі podeszli pod Gozdow, а ро р6Іпосу pomasze
rowali do Bohorodycy, idqc w wielkim porzqdku, bojowym marszem 
ubezpieczoпym, bardzo cicho, grupami, jedпym slowem ро party
zaпcku. Dowodzii.,Zeпoп'; jadqc z soteппym .,Dudq" па koпiach ra
zem z ubezpieczeпiem przedпim. /пп і dowodcy szli lub jechali kоппо 
ze swymi oddzialami. ]а jechalem podwodq. Noc ЬуІа cicha і сіетпа. 
W Gozdowie tabor і .,kоппіса" pojechala drogq, а reszta pomasze
rowala scieikq па wprost do podgorskiego mostu па Huczwie. КоІо 
mostu spotkali si~ і skr~ci/i za Huczwq w prawo, w kieruпku /asu ob
rowieckiego. Bylem bardzo zdziwioпy, ропіеwаі z przedstawicielami 
podziemia polskiego umowilismy si~. іе dпіа 27.05.1946 r. b~dzie
my stacjoпowac razem w lesie leopoldowskim (па р6Іпос od dworu 
w Podhorcach), а droga do піеgо wiodla za Huczw~ па lewo, а піе 
w prawo. Sqdzilem, іе Ро/асу zmieпi/i miejsce postoju і lqczпicy, kt6-
rzy mieli stac па zпiszczoпym moscie kolejowym па Huczwie (Ііпіа 
kolejki Gozdow-Nieledew-Uchaпie) mieli skoпtaktowac паs z oddzia
lami podziemia polskiego (WiN), gdy wchodzilismy do /asu пoszqcego 
пazw~ [ ... ]. Las tеп oddaloпy jest od Hrubieszowa jakich [ 6 km] w Ііпіі 
prostej. Wjechalismy do lasu і czekalismy па skraju. Gdy zupelпie sifl 
rozwidпilo, weszlismy jakis kilometr w glqb /asu і zatrzymaliSmy sifl 
[ ... ] рорrzесіпапу gl~bokimi jarami. Tabory podciqgпi~to pod drze
wa, wszyscy [ ... ] па jedпomorgowej роІапсе па [ ... ] пaprzeciw drogi 
dzielqcej /as па dwie polowy і przy kt6rej rozloiyly si~ пasze oddzialy. 

3 W dokumencie tym ze wzgl~;du па potгzebt; uczynienia go jak najbat·dziej 
czytelnym kurysw<J uj~;to fragmenty, kt6re autor zaczerpn<Jl ze sprawozdafl 
dow6dc6w oddzial6w UPA Nie stanowi<J one wiernych cytat6w, w wielu miej
scach ich styl zostal pгzez Miroslawa Onyszkewicza zmieniony. 
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( ... ] пigdzie піе тоgІет dostrzec polskiego podzieтia і тоспо si~ tут 
niepokoileт. jak tylko spotkaleт "Dud~'; zapytaleт "Gdzie sq Ро/а
су?'; аІе tеп піс піе odpowiedzial, ty/ko zak/ql і poszedl da/ej. [ ... ] 

[ ... ) w kaidyт roju реІпіІ wart~. Ро sprawdzeпiu poludпiowej сц-
5сі ubezpieczen тіеІіsту przejsc па[ ... ]. Nagle przybyl gопіес, doпo
szqc, іе zjawil si~ Po/ak і chce z паті rozтawiac. Dowodca "Zепоп" 
kazal go przyprowadzic. ВуІ to poruczпik "Не/114 (jak okazalo si~ ро
tет - oficer operacyjпy podzieтia po/skiego па powiat Hrubieszow). 
.Не/" powiedzial пат, іе ich oddzialy zпajdujq si~ w lesie tereszczan
skiт (па рйІпоспу zachod od Podhorzec) і іе zaraz przyb~dq polscy 
dowodcy wyzпaczeпi do akcji па Hrubieszow, аЬу отоwіс ostateczпy 
рІап wspolпego przedsi~wzi~cia. Na пasze руtапіе, со пowego w тіе
sсіе, odparl, іе wszystko spokojпie і пikt піе spodziewa si~ пaszego 
napadu. Zresztq ~п dodatkowo wyslal zwiadowc~, wi~c pod wieczor 
~dzieтy тіеІі dokladпy і 5wieiy zwiad. Роtет odjechal, а dowodcy 
.Zепоп" і "Prirwa" poszli sprawdzic dalsze ubezpieczeпia. }а udaleт 
si~ do swej podwody spac. ВуІо to okolo 7. godz. 

Obudzileт si~ gdzies о godz. 1 О. і od razu przyпiosleт wody, аЬу 
итус si~ і wyczyscic obuwie. Zszedleт па d61 і tат kolo podwody do
w6dcy "]аsепіа" итуІет si~ і wyczyscileт buty. Wlasпie тіаІет zjesc 
kawalek chleba, jak przybyl gопіес od "Zепопа'; тowiqc, аЬут udal 
si~ do "Zепопа'; Ьо przyjechali dowodcy podzieтia po/skiego. "Prir
wa" tei wlasпie si~ туІ. We dwoch zaraz poszlisтy do "Zепопа': Тат 
czekali па паs polscy dowodcy па czele z kаріtапет "Wyrwq'; szefeт 
powiatu hrubieszowskiego. Wraz z піт przybyli: 1. poruczпik "НеІ'; 
2. podporuczпik "Miot'; З. podporuczпik "Siepy': Ubraпi ЬуІі rоіпіе, 
mieli pistolety, а "Siepy" dodatkowo етрі. Ро przywitaпiu si~ poszlisтy 
do lasu ро poludпiowej stroпie drogi, gdzie zпа/еіІіsту odpowiedпie 
miejsce, аЬу usiqsc па kocach і swobodпie rozтawiac па rоіпе teтaty. 
Nie отаwіаІіsту poki со ріа пи akcji па Hrubieszow, czekajqc аі zejdq 
si~ dowodcy пaszych oddzial6w. Nasi dowodcy prezeпtowali si~ Іаdпіе. 
Ву/і dobrze uтuпdurowaпi, оgо/епі, z dobrq broпiq. Kaidy zglaszal 
swe przybycie. W koncu zebra/i si~ wszyscy dowodcy: "Duda'; "Da-

4 Kazimierz Witrylak .,НеІ" - zastc:pca komendanta Obwodu Hrubiesz6w 
WiN. 
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"d" Н " С " J '" О ta " lk " В h . " Ch " WІ , " rото~, " zaus, " аsеп , " s р, " ar, " а папу, " ота, 

"Oieh'; "tewko': Dowodca "Zепоп" poprosil wszystkich, аЬу usiedli. 
Dalszy opis pochodzi z raportu .,Zenona". 
Wyciqgпql оп рІап Hrubieszowa, przekazaпy пат przez Polakow 

jeszcze па spotkaпiu w dпiu 18.05.1946 r. Котепdапt polskiej gru
py bojowej" WiN" ~dobyl рІа пу uzupelпiajqce blokow doтow, gdzie 
тіеsсіІо si~ UB і NКWD z uwzgl~dпieпieт ogrodzeпia oraz puпktow 
оЬrоппусh і ogпio~ch wroga. Tak przystqpilisтy do рІапоwапіа 
пaskoku. МоwіІет w j~zyku po/skim, ропіеwаі dobrze zпат polskq 
terтiпo/ogi~ wojskowq, а pozosta/i koledzy rozтawiali ро ukrainsku. 
Na wst~pie przedstawileт оЬеспут пast~pujqcq spraw~: z пaszej 
stroпy bezposredпiт atakieт па NКWD b~dzie dowodzic "Prirwa': Ze 
swej stroпy kapitaп "Wyrwa" odparl: "}а do tej roboty zupelпie Sif 
піе pcham, jesteт tu jako gosc. Z пaszej stroпy za t~ akcj~ odpowiada 
poruczпik (і tu wskazal r~kq па tego, kt6ry przybyl do паs rowereт 
jako pierwszy, а kt6rego .,Dunajski" w swoim sprawozdaniu nazwal 
porucznikiem .,Helem"). Odpowiedzialeт: "Dobrze" і kопtупиоwа

Іет."FогтаІпут dowodcq calosci akcji па Hrubieszow to b~dzie рап" 
(tu zwrocileт si~ do рог. "Не/а). "Рап poruczпik jako gospodarz tej 
okolicy і kотепdапt тiasta Hrubieszowa staпie па czele calego ata
ku': "Dobrze"- odrzekl рог. "НеІ': ,.А teraz chc~ przedstawic wszyst
kiт zеЬгапут tu ko/egoт пasze podejscie do п'!skoku, ktory та si~ 
odbyc dzisiejszej посу. Pierwsza robota пaszych oddziaiOw, oddzia
IOw UPA і oddziaiOw bojo~ch WiN, та dla паs, dla obydwu stroп, 
wielkie zпасzепіе. Та robota, bez wzgl~du па to, jak si~ potoczy і czy 
osiqgпie sukces, геа/піе potwierdzi пasze оЬороІпе dqieпia do zпisz
czeпia пaszego wspolпego wroga і calej ludzkosci- NКWD і calego 
геііти. Oddzialy UPA, zпajdujqce si~ poza Ііпіq Curzoпa, odci~te od 
swego giOwпego terytoriuт za graпicq, operujq w tutejszych tere
пach czerwoпego panstwa polskiego піе ро to, аЬу walczyc z паго
dет polskim, аІе ро to, аЬу wspolпie z піт, z jego пaj/epszyтi synaтi, 
z роdzіетіет po/skiт - isc wspolnyт froпteт і піеsс sobie pomoc 
wzajeтпq w walce przeciwko тoskiewskiт iтperialistyczпym gn~
bicie/oт. Віjету і Ьіс b~dzieтy тoskiewskich gпfbicieli-imperiali

st6w gdziekolwiek Ьу піе ЬуІі. jest dla паs oboj~tпe, czy оп znajduje 
Sif w Ukraiпie, Po/sce czy w Rитипіі lub па Madziarach, ponie~vai 
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erzymy w jedyпq prawidlowq zasad~: koпsolidacja wszystkich sil 
oralпych і fizyczпych пarod6w zпiewoloпych przez Moskw~ dopro
dzi do rozwaleпie пaszego wi~zieпia і pozwoli пат zaczqc іус, jak 

• о/пу z wolпym, r6wпy z r6wпym ': 

ast~pпie рог. "НеІ" przedstawil dапе о silach wroga: 
- ЬаtаІіоп NKWD: 260 ludzi, w dw6ch okopaпych і odrutowaпych 

okach; 
- ИВР: do 60 ludzi; 
- МО: do 60 ludzi; 
- szturm6wka: 15 ludzi; 
- komisja wysiedlencza: 20 ludzi; 

- zaloga miasta: 40 Judzi; 
- WP w koszarach: 300 ludzi; 

- PPR: do 15 ludzi; 
asze sily: 

- 150 Judzi WiN oraz oddzialy UPA " Wi/ki "-1, " Wi/ki"-2, "Wi/ki"-3 
BSB. 

lofnierze UPA і WiN na polach ko!o Lublinca Nowego, gdzie 21 maja 1945 r. 
hra пiali rozmowy przedstawicieli UPA і WiN 



298 Dokumenty 

Nasze oddzialy zaatakujq budyпki NКWD. W tут ce/u podzielq 
si~ па saтodzie/пe grupy. jedпi b~dq atakowac od stroпy lqk: gl6wпe 
uderzeпie p6jdzie od stroпy budyпku starostwa. Pierwsze uderzeпie 
torpedy zпiszczy budyпki NКWD od stroпy starostwa. 

Podporuczпik "Miot" z 25 іоІпіегzаті zaatakuje budyпki UBP 
і wypusci wi~iпi6w. W tут celu otrzyтa dodatkowo jedпq grup~ tech
пiczпq z BSB і dwa roje bojowc6w. 

Trzecia grupa, skladajqca si~ z 1 О Judzi WiN, zaatakuje budyпek 
мо. 

Czwarta grupa, w skladzie 1 О ludzi WiN plus dwaj pracowпicy 
BSB, zaatakuje dот prywatпy, gdzie тieszkajq urz~dпicy UBP. 

Piqta grupa, skladajqca si~ z BSB, zaatakuje budyпek koтisji. 
МО, WP, zaloga тiasta і szturт6wka zostaпq odizolowaпe przez 

пasze zapory. Uwzgl~dпioпo zapory od stroпy Zaтoscia, СhеІта, 
Wlodziтierza [Wotynskiego), Sokala. SраІопу zostaпie тost ko/ejo
wy w Werbkowicach, со da Jepsze zabezpieczeпie od stroпy Zaтoscia. 

Najpierw от6wіІіsту dokladпie wszystkie тoiliwosci zlikwi
dowaпia NКWD. І jak wyпika z r6iпych raport6w w koncu, ро dlu
giej dyskusji і пaradzie tylko пaszych dow6dc6w, ustaloпo taki рІап 
ataku па NКWD: wezтq w піт udzial oddzialy "Wi/ki"-1, "Wi/ki"-2, 
"Wilki"-З oraz goszczqcy u паs pododdzial z OW "Bug" "Halajda"-2. 
Opr6cz tego do oddzialu "Wi/ki"-1 przydziel~пo obslug~ torped 
pod dow6dztweт starszego bunczuiпego "Suszki'; а do "Wi/kow"-2 
і "Wilk6w"-З obslug~ torped kolegi "Wolodii': Dow6dca "Prirwa" 
zпajdowal si~ przy oddziale "Wi/ki"-1. СаІу ci~iar akcji spoczywal па 
oddzia/e "Wi/ki"-1 і па ludziach "Suszki'; ропіеwаі ta grupa тіаІа 
podejsc do zabudowan starostwa (пiegdys ККО), zпajdujqcych si~ па 
ul. З Maja ро przeciwпej stroпie zabudowan NKWD. Staтtqd lub zza 
rogu budyпku аІЬо ро prostu z jakiegos оkпа budyпku тіаІа stor
pedowac budyпki NКWD. Na роІиdпіе od піеj р6ІkоІет тіаІу zajqc 
staпowiska takie grupy: "Wi/ki"-2 і" Wilki"-З, grupa "Wolodii" і "Ha
lajda"-2, przy сzут tеп ostatпi oddzial тіа/ rozciqgпqc si~ jak пajda
lej па poludпie, а swoje skrzydlo "zarzucic" w тіаг~ тoiliwosci jak 
пajdalej па wsch6d (poza poludпiowe ogrodzeпie budyпk6w NКWD} 
і tат zorgaпizowac ogien па wypadek, gdyby eпkawudzisci zechcieli 
taтt~dy uciekac. Srodkowa grupa, "Wi/ki"-2 і З тіаІа takie torpe-
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dowac і obstrzeliwac оkпа koszar NКWD. Wiele dyskutowaпo паd 
tym, czy wkraczac do wewпqtrz budyпk6w NКWD, czy ograпiczyc si(/ 
do storpedowaпia і obstrzalu. Na kопіес zdecydowaпo si(/ pozostac 
ty/ko przy torpedowaпiu і obstrzale. 

Nast~pnie dokladnie omawiano likwidacj~ UBP. Oto со napisal 
о tym w swym raporcie dowбdca "Zenon": 

Gdy doszlismy do omawiaпia likwidacji UBP, zapytalem poruczпi
a "Miota": "]ak chcecie wykoпac to zadaпie?'~ "Miot" odpowiedzial: 
ja mysl(/, іе zrobimy tak. P6jdf/ па budyпek szturmem. jak орапиj(/ 

podw6rze, p6jd(/ do srodka і wypuszcц Wi(/iпi6w. А bezpieczenstwo 
/Jfdf/ likwidowac tam, gdzie опо bf/dzie'~ Кilkakrotпie powiedzial, 
іе przede wszystkim wypusci wi(/iпi6w, "Ьо tam siedzq swoi ludzie'~ 
• Torpedowac tylko w ostateczпosci, Ьо torpeda moie zabic wi(/iпi6w" 
- m6wil. ]akkolwiek jego рІап - pisze "Zenon" - ЬуІ bardzo prosty 
і ryzykowпy, Ьо chcial atakowac od froпtu budyпek UB, gdzie od froп
tu ЬуІо wi(/cej оkіеп по і wysoki mur, to podobala ті si(/ sama ро-

Przysiбtek Lublinca Nowego Zary, 21 maja 1945 r. Podczas rozm6w 
przedstawicieli UGRW і DSZ przemawia )erzy topatynski "Szejk". Naprzeciw 
niego w bialym ptaszczu Marian Got<;biewski "lrka". Drugi od lewej w gt<;bi 
notuje Mikotaj Wynnyczuk "Wyr" (?) 
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stawa duchowa "Miota" і powaina туsІ g16wna о wyzwoleniu aresz
tant6w, аЬу uchronic ich przed sтierciq. Przyjrzaleт ти sit: uwainie. 
Z jego tego twarz wyczytalem, іе тоспо przejql sit: zadanieт і chce 
znac kaidy szczeg61. W ostatecznosci zdecydowano zaatakowac UBP 
z boku, а uderzenie gl6wne od tylu budynku. 

jak wyпika z rбzпych raportбw, па wspбlпej пaradzie піе oma
wiaпo doktadпie рІапбw ataku іппусh obiektбw, а jedyпie wyzпa
czoпo dowбdcбw, ktбrzy sami mogli doktadпie to zaplaпowac. І tak: 

- budyпek PPR- samo WiN; 
- mieszkaпia prywatne- WiN plus 2 z SB pod dowбdztwem WiN; 
- poczta і posteruпek ogпiowy па wschбd od NKWD- BSB do-

wбdcy "Chomy"; 
- komisja wysiedlencza - BSC dowбdcy "Ostapa"; 
- posteruпek ogпiowy па moscie chetmskim od stroпy koszar 

WP- BSB "Bahriaпego"; 
- [ ... 5) posteruпkбw ogпiowych poza miastem- sity WiN. 
Do [miasta] miaty podcic:tgпc:tc wszystkie oddziaty od potudпia 

і obsadzic wyzпaczoпe im odciпki. Wybuch torpedy miat Ьус po
czc:ttkiem akcji. Miat j<t wypuscic starszy bunczuzпy "Suszko" па bu
dyпek gtбwпy NКWD (kaпcelari~). Trzeba postarac si~ zaczc:tc jak 
пajwczesпiej, аЬу jeszcze w посу wycofac si~ z miasta. Ustaloпo пa
wet, ze gdyby dzien пastat jeszcze w czasie akcji, to wszystkie od
dziaty majc:t wycofywac si~ razem (пasze і polskie) і w przypadku 
роgопі udzielic sobie wzajemпie odsieczy. Gdyby akcja skonczyta 
si~ jeszcze w посу, oddziaty WiN і UPA miaty odchodzic kazdy we 
wtasпc:t stroп~. Ро ustaleпiu haset dla "Wilkбw", zпakбw porozumie
wawczych, zпaku zakonczeпia akcji, пarad~ zakonczoпo. 

Nast~pпie dowбdcy rozeszli si~ do swych oddziatбw, dowбdcy WiN 
odjechali. Nasi dowбdcy ро otrzymaпiu rozkazбw zwolywali па od
prawy swoich rojowych, аЬу doktadпie omбwic z піmі swoje zadaпia. 

Okolo godz. 1 0.00. - pisze dowбdca "Duпajski" - odbyla sit: zbior
ka calosci. Wojsko ustawilo sit: w tr6jkqcie. Okolo godz. 20.00. kurenny 
"Prirwa"zwolal dow6dc6w pododdzia16w і jeszcze raz przypoтnial, 
gdzie jest czyj odcinek і jak wsp61dzialac z sqsiadaтi. Dow6dcy za
poznawali sit: z ріапет akcji і inforтowali swe pododdzialy о odcin
kach dzialania. Na propozycjt: "Zenona"jako dow6dca poszedlem, аЬу 
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przemowic do zebranych iolnierzy і wskazac znaczenie naszej wsp6/
nej z Polakami akcji. ]ednak gdy wraz z "Zenonem" zbliialismy sit; do 
.kare'; zobaczylismy, іе "Prirwa" jui przemawia do iolnierzy. Ponie
wai "Prirwa" podkreslil znaczenie wsp6/nej akcji, ja jui nie zabiera
lem glosu, а razem z "Zenonem" przysluchiwalismy sit; przemowie
niu "Prirwy': А ten pouczyl iolnierzy, jak majq sit; zachowywac, jak 
postt;powac z iolnierzami podziemia polskiego, z ktorym niebawem 
sit; polqczq, jak postt;powac z po/skq Judnosciq cywilnq. iolnierze ЬуІі 
zadowoleni, іе idq па Hrubieszow. Widzielismy ich zadowolone miny 
і molojeckq postawt; dow6dc6w і iolnierzy. 

Przed godz. 21.00. пadeszly pierwsze oddzialy polskie. Cz~sc 
byla ро cywilu. Widac bylo, ze przyszli z wiosek, z ргасу. Nast~p
пe oddzialy byly uЬгапе ро wojskowemu. Najlepiej prezeпtowal si~ 
oddzial "Mlota". 'мlodzi chlopcy, uЬгапі w zіеІопе koszule drelicho
we, z r~kawami zawiпi~tymi do lokci, dobrze uzbrojeпi. lch ruchy 
і twarze wskazywaly, ze to "lesпi" і ludzie, kt6rzy піе jedпo wiedzieli 
і slyszeli. ВуІі wsr6d пісh, jak opowiadal dow6dca "Czaus", і сі zza 
Ііпіі Curzoпa. Dow6dcy zmieszali si~ z пaszymi, pytaj<}c: "А kto ze 
Lwowa? Kto z Z6lkwi, z R6wпego?" itp. Oddzialy polskie rozmiesci
ly si~ za пaszym prawym skrzydlem. Nikt піе zwracal si~ do пісh 
z przem6wieпiami. Padla komeпda: "Spoczпij, mozпa siadac". 

Dow6dcy polscy і паsі odeszli па bok і rozmawiali z sob<}. Zol
пierze takZe przemieszali si~, cz~stowali si~ пawzajem papierosa
mi і opowiadali swe paгtyzaпckie przygody. Zdawalo si~, ze juz па 
wieki pol<}czylismy si~, jak wоІпі z wolпymi, г6wпі z r6wпymi, ze 
пагоdу polski і ukrainski przestaly Ьус wrogami. Niestety, to піе tak, 
to tylko maly odlam, і to podziemia polskiego, kt6ry rzeczywiscie 
trzezwo mysli і пawet zaczyпa сzуппіе z паті wsp6lpracowac. [ ... ] 

[ ... ] Kazda пasza dzialaj<}co пiezalezпie grupa otrzymuje ро jed
nym przewodпiku od WiN. Dow6dcy "Zепоп" z пiewielkim sztabem 
і "Duпajski" z kapitaпem "Wyrw<}" oraz iпspektor "Ostoja" odcho
dz<} w tегеп. W samej akcji udzialu Ьгас піе b~d<}. Teraz glos паІеzу 
do samych wojskowych jako wykoпawc6w akcji. Maszeruj<}C<} ko
lumп~ ubezpiecza [boj6wka BSB] pod dowбdztwem "Hromowego" 
і oddzial "Wilki"-1. Z піmі idzie tez kuгеппу "Ргігwа". Za "Wilka
mi" -1 jad<} podwody z obslug<} torped і torpedami, za піmі reszta 
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pododdzialбw. Maszerujct w szybkim tempie, аЬу jak пajwczesпiej 
rozpoczctc akcj~. Piesi polami lub wi~kszymi drogami роІпуmі, 
а podwody, jesli trzeba, to objezdzajct drogami, аІе wszyscy dctzct 
w jedпym kieruпku - do lasku па poludпie od Hrubieszowa, mi~
dzy przysiбlkami Poberezaпy і [ ... ]resбwka. Z tego lasku пalezato 
juz posuwac si~ bardzo ostrozпie, cicho і bezszelestпie. Posuwali 
si~ ulicct Zamojskct. 

Ро przejsciu mostu па kапаІе pododdzialy ze swymi przewod
пikami zacz~ rozchodzic si~ w гбzпе stroпy miasta, аЬу dojsc do 
swych odciпkбw. Wszystkie je osictgп~ оргбсz oddzialu "Wilki"-1, 
z ktбrym byl kureпny "Prirwa". Przewodпik od WiN- jak pisze "Prir
wa" - zaczql Ьlqdzic ро тієSсіе. Najpierw zaprowadzil pod budyпek 
starostwa, со тіаІ uczyпic, роtет cos ти si~ pokr~cilo [ ... ] zaprowa
dzil паs аі па wsch6d od budyпk6w NКWD. Ро przyjsciu tam "Prir
wa" pomyslal, ze cos jest піе w porzctdku, Ьо піе ma gdzie rozstawic 
si~ z torpedami апі zajctc dobrych staпowisk. Zapytal przewodпika: 
"Gdzie jestesmy? Kolo starostwa?". Теп m6wi, ze піе, ze па wschбd od 
NКWD. Ротіто kilkakrotпego wyjasпieпia, dokqd та паs zaprowa
dzic- pisze "Prirwa"- zaprowadzil паs w takie тiejsce, gdzie [mбgt] 
Ьус sіІпу obstrzal wroga і swoich. Со robic? Wracac? Za р6іпо. Wszyscy 
jui реwпіе czekajq па swoich staпowiskach па wybuch пaszej torpedy 
(тіеІіsту zaczqc akcj~), а tu jak па zlosc jakis jolop chodzi z паті ро 
саІут тіеsсіе. Dowбdca "Prirwa" піе wraca jui pod starostwo, Ьо 
і tak jest sрбzпіопу рбt godziny, а podprowadza grup~ do sadu па 
рбtпос od NКWD, tam zajmuje staпowisko, ustawia torped~. Z tego 
powodu cala akcja орбzпіtа si~: zamiast о zaplaпowaпej godz. 12.00. 
(пajdalej о 01.00.), pierwsza torpeda wybuchta о godz. 01.30. 

Przebieg akcji 

О tym, jak bylo w Hrubieszowie, sоtеппу "Dawid" pisze tak: We
szlisтy do Hrubieszowa od stroпy wsi Bohorodyca. Cichutko podsuпfl
lisтy si~ pod budyпki NКWD. Podejscie do пaszego odciпka ЬуІо dosyc 
trudпe, ро w drodze do ogrodu N КWD trzeba ЬуІо przeleic przed drut, 
kt6ryт ogrodzoпy ЬуІ ogr6d (па zach6d od koszar і stajпi NКWD), 

а gdzie wypadlo пат zajqc staпowiska. Gdy przeciqgalismy prowad-
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nict: torped przez drut, uslyszal паs sowiecki wartowпik і krzykпql: 
.Kto chodzi!?'~ Staп~lisтy па chwilk~, а роtет dalej przelazilisтy 
przez drut. І ро реwпут czasie тіто wszystko zaj~lisтy sw6j odci
nek. І tak dow6dca "Duda" (pododdzial "Wi/ki"-3) zajql staпowisko 
od ulicy (па p61пocпy-zach6d od koszar NКWD) і ustawil sw6j ogien 
tak, аЬу obstrzeliwac drzwi wychodzqce па ulic~. ]а ze swoiт oddzia
lem "Wilki"-3 zajqleт staпowiska па prawo od піеgо, przy ogrodzie 
naprzeciw budyпk6w NКWD. Natoтiast па prawdo ode тпіе zajql 
staпowiska "Czaus" (pododdzial "Halajda"-2), okrqiajqc ogr6d eпka
wudzist6w р61kо/ет od k( ... ]. Staпowiska ЬуІу dosyc пiewygodпe, Ьо 
1akies 40-50 т od budyпk6w NКWD ogr6d opadal ostro w d61 па po
ludпie, tak іе піе тіеІіsту dobrego ро/а obstrzalu. Rozloiywszy sw6j 
oddzial pod dru~eт ja і т6j bunczuiпy oraz" Wolodia" przysuп~lisтy 
prowadпic~ torpedy pod sат drut, wloiylisтy do піеj torped~ і czeka
lisтy па wystrzal torpedy z kieruпku "Wi/kow"-1, Ьо to ЬуІ ит6wіопу 
sygпal poczqtku akcji. 

Ро jakichs 15 тiпutach zahuczalo і zaszuтialo: torpeda uderzy
la w budyпek z przeciwпej strony і wybuchla. Daj~ rozkaz "Wo/odii": 
.Pиszczaj torped{:" Wolodia" krzyczy, іе піе тоіе puscic, Ьо jakis fajt
lapa przerwal drut. Wtedy "Wolodia" szybko исіпа kawalek szпura 
Bickforda, zapa/a, szпur піе chce si~ раІіс. Bunczuiпy "Szpak" т6wі: 
.Dawaj, ja zapal~': Lei~ z" Wolodiq" kolo torpedy, dajt: rozkaz: "Ogien 
w оkпа і drzwi!'; а/е піе wiedzialeт, іе "Szpak" bawi si~ w топtеrа. 
Nagle straszпy szuт і huk! Cos odrzuca тпіе па bok і ktos dusi do 
zіеті. Otrzepuj~ si~, "Wolodia" /е:іу kolo тпіе і т6wі: "jesteт rаппу': 
А "Szpak" si~ sтieje і т6wі do піеgо: "Widzisz, jesteт lepszy тajster 
od сіеЬіе, Ьо torpeda poszla prosto w srodek budyпku'~ Rzeczywiscie 
torpeda trafila w srodek budyпku tak, jak jq z "Wolodiq" wyce/owa
lisтy. Swiata w okпach zgasly, slychac ЬуІо, jak dudпi і hurkocze 
blacha і cegly. W tут czasie ро пaszych staпowiskach zagraly dwa 
wrogie таksіту, bolszewicy podczolgujq si~ pod пasze staпowiska 
і rzucajq graпaty, kt6re wybuchajq kilka тetr6w przed паті. Daj~ 
rozkaz "Krukowi'; аЬу wziql graпatпik karabiпowy і walпql w gпiaz
da тaksyт6w, а strzelcoт, іеЬу strzelali w tych, kt6rzy podsuwajq 
si~ do паs. Ро kilku graпatach jedeп таksут zaтilkl, strze/al ty/ko 
jedeп. jego ogien паs піе razil, Ьо strzelajqc z dolu, ЬіІ za wysoko і kule 
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Budynek na ul. З Maja w Hrubieszowie uszkodzony wybuchem pocisku 
rakietowego UPA (stal niedaleko budynku, gdzie stacjonowal batalion 
98. pulku piechoty Armii Czerwonej) 

/есіа/у ропаd пaszymi g/owami. jedeп graпat trafil w same оkпо, wi
dac ЬуІо, jak szklo posypalo sif# па chodпik і zgasla /а тра, а z dru 
gich оkіеп zасцІі wyskakiwac bolszewicy. Strzefcy zawzi(#cie ЬіІі ро 
okпach і w drzwi. "Szpak" biegal, jak zwariowaпy, od staпowiska do 
staпowiska і krzyczal: "Bij przekl(#tych, о lezie czarci sуп!'~ Sam ciqgle 
tei strzelal, пawet sif# піе zgiпajqc, tak іе wrogie kule oswietlily go 
zиреІпіе, а liscie z krzakow padalo razem z galqzkami. 

Z innego odcinka opisuje Ьбj w Hrubieszowie dowбdca "lkar": 
О likwidacji budyпku UBP slyszalem z opowiadan kolegi "tewki" 

і dowodcy "jaseпia '; ktorzy tam ЬуІі. Obiekt UBP przezпaczoпo, jak 
wiadomo, grupie poruczпika "Miota '~ Wzi(#tO go szturmem. Przed 
rozpocцciem akcji polscy partyzaпci odstawili go dookola. Zrobili to 
bardzo sprytnie. Na tylach budyпku UBP staly baraki poпiemieckie. 

W jedпej sekuпdzie zпаІеіІі si(# razem z karabiпami maszyпowymi па 
dachach tych barakow. Z tej sсепу і іппусh widac ЬуІо, іе to jest gru
pa specjalпa do "Ьrапіа szturmem '~ Wraz z poczqtkiem akcji Ро/асу 
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тоспо obstrze/ali budyпek, а/е grupa idqca do srodka, zbila si~ w kup~ 
па placu rowпym, jak stOI, gdzie /ekko тоgІа zostac obstrzelaпa przez 
Ьolszewikow z budyпkow NКWD. Kolega "tewko'; b~dqcy z grupq po
ruczпika "Miota'; krzykпql: "Rozejsc si~!'; а widzqc пiezdyscypliпowa
пie grupy, krzykпql: "«}asen», dawaj swoich /udzi!': Dowodca "jasen'; 
ktOry ze swojq BSB ubezpieczal u/ic~ przed NКWD і UBP, rzucil swoj roj 
па UBP. W jedпej chwili razeт z polskiтi partyzaпtaтi rozbili przybu
dowk~ kolo budyпku, wywaiyli drzwi і kolega "tewko" pierwszy wdarl 
si~ do srodka. "Bezpieczenstwo" ucieklo па pi~tro. Nasi strzelcy пie
zbyt strzelali do "resortowcow'; ty/ko ich terroryzowali, а gdy ktorys 
podпosil r~ce, to zawsze zпalazl si~ pod Ьоkіет jakis "akowiec'; ktory 
z rozkoszq strze/al do bezbroппego. Przy сzут zawsze тusial powie
dziec do swojej f!fiary: "1)1 s ... s, koтuпisto, wczoraj za тпq strzelales, 
masz сі!" аІЬо "То ty ті zabrales LMG, тasz LMG!': Wystrzelaпo саІе 
.Ьezpieczenstwo" zпajdujqce si~ w budyпku UBP. Ропаd [ЗО] wi~iпiow 
иwо/піопо z /ochow UBP, а роtет budyпek роdраІопо od srodka. Trzy 
corpedy, ktore trudпo ЬуІо zabrac z sobq, wrzucoпo w ogien, podczas 
odwrotu wybuchaly jedпa ро drugiej. Budyпek UBP zпa/azl si~ w gru
zach. Z пaszej stroпy апі ze stroпy АК піе ЬуІо strat w ludziach. 

Tenze "lkar" pisze о innym odcinku boju w Hrubieszowie: 
О odciпku NКWD opowiadal ті starszy bunczuiпy "Suszko" rzecz 

пas~pujqcq: "Moje zadaпie po/egalo па zпiszczeпiu budyпku torpe
daтi. МіаІ to Ьус sygпal poczqtku akcji. Oprocz stalej obslugi, przy
dzie/oпo ті ki/ku іппусh do піеsіепіа torped. Ву/і to пajgorsi strze/
cy-rekruci, ktorzy "przepad/i" ро wybuchu torpedy. Dostaleт takie 
po/skiego przewodпika. Wprawdzie тоспо kr~cil паті ро тіеsсіе 
' zrobilismy пiepotrzebпie ропаd ki/oтetr drogi, аІе ЬуІ czlowiekieт 
оdwаіпут. МіаІ tylko pisto/et, а/е powiedzial do паs: "jak ktos b~
dzie uciekal, zastrze/~': Puszczaleт torped~ z sadu ро przeciwпej 
stroпie иІісу, па ktorej тіеsсіІо si~ NКWD. Pierwszq torped~ puscileт 
w koszary NКWD. Torpeda trafila do srodka. Przed jej wystrzeleпieт 
w budyпku si~ swiecilo і widzialem, со dzieje si~ w srodku. Widzialeт 
zatem, jak туjе si~ dwoch bo/szewikow, а роіпіеj si~ ubiera. Ро wybu
chu torpedy піе widzialeт jui iadпego swiatla апі ludzi w pokojach': 
Wedlug s16w "Suszki" dwie puszczoпe przez піеgо torpedy trafily 
w budyпek і jeS/i піе zпiszczyly go calkiem, to тоспо uszkodzily. 
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Odwrбt 

Mimo wszystko dzieil zastai wszystkie oddziaiy w miescie. Um6-
wiona rakieta zaswiecHa si~ az о godzinie [02.30?]. Odwrбt naszych 
oddziaiбw z maiymi wyjcttkami (grupa atakujctca komisj~ wysie
dleilczct) zaczcti si~ normalnie. Kazda grupa zacz~ia odchodzic na 
umбwione miejsca, powoli, w sposбb zorganizowany. Tylko oddzia
iy WiN [ ... ] dosyc chaotycznie. [ ... ]То najlepsze. [Jak] podai w swo
im гарогсіе "Dunajski", kapitaп "Wyrwa'; iпspektor "Ostoja" z ochro
пq daпq przez "Zепопа" odlqczyli si(/ od calosci przed marszem do 
Hrubieszowa, pojechali do Bohorodycy, wybrali odpowiedпie miejsce, 
skqd obserwowali boj w Hrubieszowie. 

Dalej "Dunajski" pisze nast~pujctco: Ро godziпie 02.00 przybiegli 
do паs dwaj iolпierze WiN. Каріtап "Wyrwa" ostro zapytal ich, dla
czego przyszli sami і со si(/ tam dzieje. Ву/і wystraszeпi і powiedzieli, 
іе dowodca "НеІ" kazal im si(/ wycofywac. "Chcial wziqc МО, а/е піе 
wziql, Ьо МО si(/ ЬrопіІо, а іе ze wszystkich оkіеп strzelaпo [ ... ] і dапо 
sygпal do odwrotu (widzielismy go) ... а/е .. .': Dalej jui піе slyszalem 
со mial па swoje usprawiedliwieпie tеп iolпierz, аІе пasluchiwalem 
і obserwowalem. Boj паdа/ trwal. Cos zасцІо рІопqс ро /ewej stroпie 
od NКWD. Реwпіе UBP. Motor grzmial, а karabiпy maszyпowe jedeп 
przez drugiego пakrywaly go, kto glosпiej, kto bf/dzie gorq. Przybie
gli паst(/рпі dwaj polscy iolпierze, а z піті dowoica "Ostap': Natych
miast zapytalem go, jak z komisjq wysied/enczq, czy zostala zlikwido
waпa. Odparl, іе піе, Ьо powiedziaпo (wywiad WiN), іе tam stoi ty/ko 
jedeп wartowпik, а wszyscy czlonkowie komisji majq tylko pistolety. 
Тymczasem okazalo si(/, іе w okien domu zасцІу grac karabiny ma
szynowe, Wi(/C nie mogl podejSC do tego budynku, stracil tam jedne
go strzelca. Na moje pytanie, dlaczego zaczql odwrot, powiedzial, іе 
wprowadzili go w blqd uciekajqcy bojowcy WiN. Zabitego strzelca zo
stawil па lqkach pod Hrubieszowem. 

О odwrocie naszych spod budynkбw w Hrubieszowie mбwi ra
port sotennego "Dawida": Powoli zасцІа si(/ szarowka. Podchodzi 
do mnie "Duda" і mowi: "Wycofujemy si(/, Ьо jest dzien': Nie zgodzi
lem si(/ па odwrot, Ьо jeszcze nie ЬуІо umowioпej rakiety: "Моіе 
reszta wojska jest jeszcze w ceпtrum miasta, musimy wycofywai 
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sJf razeт, іеЬу nie zaтknr:li ich w тіеsсіе': iolnierze chcieli atako
•'OC budynek NKWD. W tут тотепсіе zauwaiyleт sygnal rakiety 
Jo odwrotu. Wydajeтy rozkaz о planowyт odwrocie. Wr6g zaczql 
:шszczac coraz wir:cej rakiet, а bolszewicy wzтogli obstrzal. Gdzies 
Jalej w тіеsсіе zadudnila tankietka і saтochody. iolnierze ротаІи 
•ycofujq sir:. }а і "Szpak" strzelaтy jeszcze do bolszewik6w і konie 
''egajqce ро podw6rzu. Bolszewicy, padajqc, со rusz krzyczeli "Вап
.іюга!': 

Dogonilisтy wojsko w dolinie kolo kanalu, uporzqdkowujeтy nasz 
Jddzial w тarszu і szybkiт krokieт wycofиjeтy sir: do Bohorodycy, 
жіzіе dogonilisтy oddzialy, kt6re wycofaly sir: wczesniej': І wlasnie tu, 
•· ит6wіопут тiejscu zbi6rki powstaje niewie/ki chaos. Dzien zbliia 
;,;е w szybkiт t~тріе, popr:dza nasze wycofujqce sir: grupy і te, nie 
.-zekajqc па inne, zaczynajq wycofywac sir: do wir:kszych /as6w, аЬу 
~·lko dalej od тiasta. 
О odwrocie pisze "Dunajski": 
Switalo, jak do kapitana "Wyrwy" przyszedl polski iolnierz і po

.,edzial, іе ich wojsko jest jui kolo {urтanek і іеЬу przyszedl, Ьо оп і 
:xljeidiajq. Poszlisтy obaj. Podjechal do nas "/kar'; przydzie/ony ті 
Jo ochrony przez "Zenona" і powiedzial, іеЬут sir: pospieszyl, Ьо "Ze
.,on • па тпіе czeka. Udaleт sir: w kierunku uт6wioпej тоgіІу. Ро 
Jrodze zdawalo sir:, іе wszystkie {игтапkі ЬуІу zajr:te przez іоІпіе-
7У WiN. Poiegnaleт sir: z kapitaneт "Wyrwq" і iпspektoreт "Osto
o ·і poszedleт da/ej, а/е kolo тоgіІу пikogo піе ЬуІо. Robil sir: dzien. 
Poszedleт przez ogrody і zboie do drogi Wolica-Podhorce, gdzie 
staly furтaпki і jeidicy. iolnierze WiN odjechali w kierunku /asku 
~zdowskiego. Nasze oddzialy udaly sir: [па poludnie). Spotkaleт 
.Zenona" па koniu. Кигеппу "Prirwa" stal, wydajqc rozkazy. Siadleт 
.,а konia і podjechaleт do "Zепопа': Wydawalo sir:, jakby wszystkie 
-юsze oddzialy sir: zebraly, аІе тіто to powiedzialeт do "Zепопа": 
.. 'fiech oddzialy powoli odchodzq і odjeidiajq, а ту z kilkoтa па 
ieoniach zaczekaтy do konca': Oddzialy odchodzily, fury odjeidialy, 
~ wraz z піті dow6dca "Prirwa': Zostalo nas 11 jeidic6w. Wszystko 
"",dzielisтy bardzo dobrze. W Hrubieszowie slychac ЬуІо strzaly. Od 
s:zosy Hrubiesz6w-Zaтosc uslyszelisтy huk тotor6w. То jechaly sa
'f'lochody pelne [wojska], аЬу przeciqc drogr: паszут. "Zепоп" wyslal 
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kilku па koпiach, аЬу sprawdzi/i, czy gdzies піе та blqdzqcych grup, 
а sam z jeszcze jedпym pojechal па koпiach w stroп~ Wolicy, gdzie po
kazalo si~ kilku piechur6w. То szli zm~czeпi Ukraincy і Ро/асу. Siadali 
па ostatпie fury і jechali w slad za oddzialami. jakis піеzпапу polski 
oddzial chwalil si~, іе wystrze/al wszystkich peperowc6w. Na kопіес 
пadeszla jeszcze jedпa grupa пaszych. ВуІ to oddzial NBSB5 па czele 
z "Hriszq'~ Szli z піті wit#пiowie: Ро/асу і Ukraincy. 

Przylecial jedeп z Bohorodycy, bosy, bez czapki, mokry. ВуІ to 
"КІеп'; kt6ry przejeidiajqc przez Huczw~, wpadl do rzeki і malo si~ 
піе utopil, jego rzeczy utoп~. Gdy пasz ostatпi oddzial, tеп z wi~i
пiami, ЬуІ jui kolo /asu zпajdujqcego si~ od паs gdzies kilometr, а пi
kogo wi~cej od Hrubieszowa піе ЬуІо widac, stwierdzilismy, іе wszyst
kie пasze oddzialy si~ wycofaly і sami powoli odjechaliSmy'~ 

Od miejsca puпktu zborпego we wsi Bohorodyca calosc пaszych 
sH ze wzgl~du па okoliczпosci zmuszoпa byla podzielic si~ па trzy 
grupy: 

- pierwsza, WiN, pojechala і poszla w kieruпku polпocпo-za
chodпim, w swoje stroпy; 

- druga, wi~kszosc пaszych oddzial6w ("Wilki" -1, "Wilki" -2, 
"Wilki"-3, "Halajda"-2 і пiektore BSB) pod dowбdztwem "Prirwy" 
udala si~ we wlasпe stroпy па poludпiu - do lasu sahrynskiego і te
rebinskiego; 

- trzecia, NBSB і BSB pod dowodztwem "Zепопа", jeszcze піе 
wiedziala, dokё:}d isc. 

W пast~pstwie takiego rozwoju wydarzen rzeczywiscie, jak pi
sze w swym гарогсіе "Zепоп", пaskok па gпiazda ( ... ] NКWD і b6j 
w Hrubieszowie zmieпil si~, тоіпа Ьу rzec, w dwudпiowy b6j mi~
dzy oddzialami ИРА (Ьо grupy WiN, opr6cz akcji w miescie, udzialu 
w walkach піе braly) і silami NКWD, KBWi WP, kt6ry trwal z г6іпут 
паt~іепіет od godziпy 01.00 w посу 28 maja do godziпy 21.00 wie
czorem w dпiu 29 maja 1946 r. 

Z tego powodu teraz b~dziemy opisywac walki і losy пaszej 
pierwszej grupy па czele z ,.Prirwё:}", а паst~рпіе walki і losy drugiej, 
pod dowodztwem "Zепопа". 

5 NBSB- nadrejonowa boj6wka Sruzby Bezpieczenstwa. 
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86j pod Terebniem w dniu 28 maja 1946 r. 

Sotenny "Dawid", kt6ry wycofywal si~ z naszC} pierwszC} grupCJ 
[ ... ) z kurennym "PrirwC)", pisze: 

Na puпkcie zbornyт we wsi Bohorodyca "Prirwa" daje rozkaz 
do szybkiego odwrotu. Maszerujeтy іІе sil, Ьо robi si~ dzien, а wrog 
puszcza rakiety w пaszq stroп~ - b~dzie pogon. 2-3 kiloтetry przed 
паті паd szosq Hrubieszow-Zaтosc Іеіу lasek тetelinski. Віеgпіету 
prosto па /as. "Prirwa" wysyla kоппусh zwiadowcow па szos~ і wkrot
ce jedeп wraca, doпoszqc, іе па szosie jest pusto. Oddzialy szybkiт 
marszeт przechodzq przez szos~ і wbiegajq do /asu, а tabory jadqce 
z tylu dopiero przejeidialy przez szos~,jak z Hrubieszowa пadjechaly 
dwa saтochody,pelпe WP і bolszewikow, і dwie ostaпie fury zawro
cily. Nasi iolпierze bezladпie, іІе sil w piersiach, biegli w glqb /asku, 
ktory тіа І піе wi~cej, jak 200 т. Wrog zaczql strzelac. }а krzycz~, іе te 
saтochody trzeba zlikwidowac, іппі krzyczq, іе trzeba сzут pr~dzej 
si~ wycofywac, аЬу піе odci~li пат drogi do drugiego lasu. ]а, "Szpak" 
і kilku strzelcow wracaтy zateт do szosy, strzelaтy troch~ і wszyscy 
wracaтy, zabierajqc ро drodze ро jеdпут plaszczu z przewrocoпej 
па drodze fury, а/е jui bez kопі, Ьо te furтaпi wyprz~gli і si~ wycofali. 

Ogarпi~ta w polowie paпikq, calosc пaszych sil wybiega z lasu па 
otwarte роІе. Slyszyтy za паті rozтowy wroga і krzyki "Hura! Hura!~ 
ВуІіsту jakies 900-1000 т па poludпie od /asku тetelinskiego, jak 
za паті ukazaly si~ pierwsze wrogie postacie. Bieglisтy zЬоіаті па 
poludпie, w stroп~ /asu terebinsko-sahrynskiego. Posypaly si~ па паs 
strzaly, а/е піе razily, Ьо ЬуІіsту daleko а do tego dosyc wysoko і ciq
gle w zboiu. Kaidy z паs jest wyczerpaпy do спа. }а si~ піеі/е trzy
maleт, аІе tei zaczqleт przystawac. Padajq rozkazy, аЬу oddzialy 
uporzqdkowaly si~ і utworzyly szerszq tyralier~, Ьо kule padalo coraz 
wi~cej і g~sciej. W тarszu uporzqdkowalisтy si~ і tak wychodziтy ze 
zboia па lqk~. Wrog jest coraz bliiej і zaczyпa сеІпіеj strzelac. 

Podchodziтy pod jakqs таІq kоІопі~ (kilka doтow). }а ze swoiтi 
chlopakaтi тaszerowaleт ро srodku tyraliery, ро /ewej stroпie sо
tеппу "Czaus': ро prawej "Duda': "Hroтowy" razeт z "Prirwq" ЬуІі 
troch~ przed calq tyralierq. Obydwa skrzydla szly przodeт, ja za ze 
swoiтi ро srodku і troch~ z tylu. iolпierze zасцІі przystawac, саІу 
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czas rozkazywaleт "Wolпiej': Zwrocileт sif do "Prirwy'; аЬу dal roz
kaz zalec і sypпqc we wroga, Ьо tеп jиі zbytпio gпаІ za паті. "Prirwa • 
wydal te rozkazy і zасцІіsту trochf strzelac do wroga, ktory czas od 
czasи padal, dzifki сzети пат liej ЬуІо исіеkас. Nagle тоj strzelec 
kаrаЬіпи тaszyпowego krzykпql: "jesteт rаппу w пogf!': Podbie
gleт do піеgо ze "Szpakieт': "Szpak" wziql karabiп, а ja rаппеgо pod 
Гfkf. Rozkazиjeтy иderzyc па wroga. Posypaly Sif strzaly, wrog przy
padal do zіеті, а/е wstawal і biegl za паті. 

Do Іаsи тіеІіsту jeszcze jakis kiloтetr. Slychac, jak hиczy taпkiet
ka. Podajq, іе taпkietka chce паs zajechac z Ьоkи. Віеgпіету іІе sil! 
Powiedzialeт kиrzеппети "Prirwie'; аЬу pod /аsет szeroko rozciq
gпql tyralierf і zajql staпowiska па skrajи Іаsи. Теп wydaje rozka
zy, а ту dobiegaтy do Іаsи. Pod Іаsет tereп trochf opadal, tworzqc 
jakby doliпf. Wracaт spod Іаsи do rowи па pagorki і widц, jak wrog 
w szybkiт tетріе podchodzi do Іаsи. Dajf rozkaz: "jedeп karabiп тa
szyпowy do тпіе!': Z przyboczпych "Prirwy" przylatuje "Petrus': Roz
kazиjf ти zalec kolo тпіе za krzakieт і strze/ac we wroga, bfdqcego 
od паs jakies [300 m]. Odciqgпql zaтek, пасіsпqІ па spиst: "Zaciql 
sif!': Biorf karabiп, probиjf sат: піс піе poradц! Z wielkiт іаІет 
тиsц sif wycofac, Ьо тоіпа ЬуІо kilkи роІоіус. 

Wrog podsиwa sif pod las. Pada rozkaz риsсіс blisko і brac се/піе 
па тиszkf, а роtет: "Оgпіа!': Wrog pada па zieтif, kilkи jиі піе wsta
je,jedпak bolszewicy і WP пaciska паdаІ, wifc bo/trwa па dobre. Na 
пasze prawe skrzydlo "Czaиsa" podjeidia taпkietka. Wsrod strze/cow 
lekkie zaтieszaпie, Ьо w oddzialach zпаІеіІі sif tei пiektorzy bojowcy 
z BSB. Utrzyтиjeтy siaki taki lad w szeregach. Krzycц: "Nie boj sif, 
kиІа піе beczka, kaidego піе trafi!': Taпkietka zaczyпa strzelac w паs 
вfstyт оgпіет. Dajf rozkaz: "Ogien па taпkietkf, па jej таksіту!': 
Otwieraтy sіІпу ogien. Taпkietka staje, jedeп таksіт иszkodzoпy. 
Wyskakиjq z піеj Moska/e. Z prawego skrzydla ktos podaje: "Taпkiet
ka ра/і sif!'; а/е роtет okazalo sif, іе to ЬуІу bolszewickie sztиczki. 
Dajf rozkaz do atakи, а tyтczaseт jedeп bolszewik podsипql sif do 
піеj і zaczql da/ej bardzo сеІпіе strzelac z jedпego таksіта. Stalem 
kolo swojego strzelca kаrаЬіпи тaszyпowego "Petreпki': Mowif ти, 
gdzie та strzelac. W tej saтej chwili otrzyтиjeтy dlиgq serif. "Pe
treпko" zostaje rаппу w prawq Гfkf, strzelec "Poтsta" w prawy ро/і-
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czek, kula przeszla ти przez szyj~ і wyszla lopatkq. Krzycц: "Saпita
riusz!': Gdzies si~ zapodzial. Nadbiega rojowy "Kruk" z таІq apteczkq 
і robi obydw6т opatruпek, а роtет chwyta za karabiп і wali we wro
ga. Podajeтy rozkaz: "PTR do przodu, strzelac w taпkietk~!': Nie та, 
zostal па furze w lesie. "Czaus" zaczyпa odwr6t па prawyт skrzydle. 
Wr6g wdziera si~ do /asu. Przybiega dow6dca "Duda" і т6wі, аЬу

sту si~ wycofywa/i. Odpowiadaт: "Nie та rozkazu': Wr6g jest w /esie 
1 zaczyпa zachodzic паs z boku. Рапіkа. Przezпaczyleт do rаппеgо 
.Petreпki" strzelc6w "Kaпaryka'; "Fal{' і jeszcze dw6ch, аЬу wycofy
wali si~ w glqb /asu. Zасzупату роwоІпу odwr6t Podajq, іе rаппу 
kureппy "Prirwa" jest ci~iko rаппу і zostal па skraju lasu. Rozkazuj~ 
swojeтu oddzialowi: tyraliera do tylu! Zabrac dow6dc~! jesteт па 
skraju lasu, jak пadbiega strzelec, doпoszqc, іе "Prirw~" zabral "Hro
mowy" і odszedi w las. Zaczyпajq тпіе okrqiac z prawego skrzydla. 
Krzycц: "Оgпіа w gad6w!': А tат jui rozтawia z піт і, аІе j~zykieт 
olowiu, bunczuiпy "Szpak" і rojowy "Orlyk" ze swoiт rojeт. M6j 
strzelec "Szczyhol'; kt6ry troch~ si~ odbil od reszty і тyslqc, іе to swoi, 
wтieszal w bolszewik6w, biegl jakies ЗО т razeт z піт і, а gdy si~ zo
rieпtowal, іе to wr6g, wypalil w пісh z pepeszki і dolqczyl do swoich. 

Zorieпtowaleт si~, іе zostaleт w /esie sат, Ьо sоtеппу "Duda" si~ 
wycofal bez zawiadoтieпia тпіе. Cichutko, аЬу wr6g піе uslyszal, dа
Іет swoiт rozkaz wycofywaпia si~. Odeszlisтy z 60-70 тetr6w,jak 
uslyszaleт, іе wr6g jest tak blisko, іе slyszy, dokqd idzieтy. Podcho
dziтy go gl~bokiego rowu. Myslqc, іе wr6g піе zorieпtuje si~, gdzie 
1estesтy, daj~ rozkaz: "Wszyscy do rowu, zajqc staпowiska!': Siedzi
my cicho, cichutko, jak тyszy, і odpoczywamy, Ьо kaidy ledwie dysze. 
Chlopaki dokopali si~ w rowie do wody, паріІі si~. Czekaтy па wroga, 
аЬу go przywitac, а staпowiska тату dobre. Nieda/eko od паs sly
szyтy glosy wroga w j~zyku sowieckiт і po/skiт. Nasze staпowiska 
dochodzily do gl6wпej Ііпіі /esпej z р61посу па poludпie (kolo ро/а пу, 
gdzie odchodzilisтy swi~to bohater6w). Na Ііпіі zпajdowaly si~ dwa 
nasze posterunki. Nagle wprost па nas idzie dw6ch polskich iolnierzy . 
• Szpak" krzyczy: "Z jakiego oddzialu?!': Сі odpowiadajq: "То ту, od 
•Causa)) (chcieli powiedziec "Czausa'J. Od razu zrozuтielisтy, іе to 
Ро/асу. Lec~ do nich ze "Szpakieт" і krzycц: "R~ce do g6ry!': Stan~
li, rqk nie podnoszq. Podbiegaт і rozbrajaт ich. Wysylaт szperaczy 
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do przodu (przez роІап~, gdzie odchodzilismy Swi~to Bohater6w) do 
miejsca, gdzie піеdаwпо obozowalismy przed akcjq па Hrubiesz6w. 
Wycofujemy si~, w drodze rojowy "Szpak" przypomiпa, іе па polu boju 
zostawilismy umierajqcego "Petreпk~': Bunczuiпy "Szpak" і "Orlyk" 
ze swym rojem wracajq, а ja zatrzymuj~ oddzial, dop6ki піе przyпiosq 
rаппеgо lub trupa. Policzylem, іІи паs jest: 28 moich, 20 od "Dudy'; по 
і 22 z BSB "Chomy': Ро jakiejs p61godziпie przyпieS/i пieiywego "Pe
treпk~': Opr6cz гапу mial zlamaпq /ewq поg~ і przebity prawy bok. 
ZaпieS/ismy jego сіаІо па miejsce obozu, w krzaki, пakrylismy galf;
ziami і poiegпalismy si~ ze lzami w oczach і w milczeпiu serc, а po
tem ciqgп~liSmy w glqb lasu. Zпaleilismy odpowiedпie miejsce і za
kwaterowaliSmy, kladqc si~ w kwadracie. Gotowi do przyj~cia wroga 
ogпiem, czekamy w парі~сіи. 

Okolo godz. 10.00. slyszelismy, іе wok611asu huczq auta. Docze
kalismy do wieczora. Wysylam przedпie ubezpieczeпie і pomalu od
chodzimy do poludпiowego kranca lasu. Sprawdzilismy tereп, zпaj
dujqc miejsca ро wrogach posteruпkach. PoszliSmy dalej па poludпie, 
wprost do lasu Zahajпik. Chlopcy odpoczywajq. Przeprowadzili zwiad 
па kо/опіі. Тат powiedziaпo im: "W dzien jeidzilo WP, szukali «baп
dzior6w»': Z Zahajпika poszlismy do wsi Mi~tkie. We wsi zпalazlem 
kопіа dla rаппеgо strzelca "Romka" z oddzialu "Dudy': Szedl obok 
тпіе, zostal rаппу w поg~, tak іе chlopcy musieli go піеsс. Zпaleili
smy kilka bocheпk6w chleba, pojedlismy і poszlismy dalej па poludnie. 
We wsi Mi~tkie odlqczyl si~ ode тпіе "Choma" ze swojq BSB і poszedl 
w swoje strony, а ja z resztq do rапа dotarlem do kоІопіі Borsuki. 

Zakwaterowalismy па skraju lasu, Ьо bylismy przem~czeпi. КоІо 
godziпy 12.00. wdпiu 29 maja wyslalem 2 strzelc6w, kt6rzy przyniesli 
dwa wiadra kawy і kilka bochenk6w chleba. Przekqsilismy і odpoczy
walismy da/ej. Gdzies okolo godziny 15.00. z kierunku zachodпiego 
zahuczaly samochody і uslyszelismy strzaly. Szybkie pogotowie і szy
kujemy si~ do wymarszu. Odchodzimy w stroп~ wsi Dqbrowa. Prze
chodzimy z lasu do lasu, dochodzqc па skraj lasu pod Dqbrowq. Daj(/ 
rozkaz do odpoczyпku. Chc~ wyslac zwiad do wsi. Nagle z drugiego 
/asu od strony szosy przechodzqcej przez wies Wereszyn uslyszelismy 
g~ste serie karabiп6w. Rozciqgn~lismy Ііпі~ wzdlui rowu od Dqbrowy, 
skqd dochodzily coraz liczniejsze strzaly. Uslyszelismy jeden wybuch 



Opis ataku UPA і WiN па instytucje reiimu komunistycznego... 313 

torpedy. Nie wiedzqc, со to za "wojпa'; /еіеІіSту аі do zachodu slon
ca. Nadeszla kobieta. ZapytaliSтy jq, со to za "wojпa': Powiedziala, 
іе jakies wojsko przechodzilo z tego /asu, gdzie ту przebywalisтy, 
przez wies do drugiego lasu і zасцІа sif/ "wojпa': Doтyslilisтy si(/, іе 
to реwпіе пasze oddzialy idqce przed паті spotkaly si(/ z wrogieт. 
Роtет dowiedzielisтy sif/, іе tak ЬуІо w rzeczywistosci. Wieczoreт 
wyslaleт zwiad do wsi Stara Wies. Zwiad doпi6sl, іе w dzien saтo
chodaтi ЬуІі bolszewicy і WP, а teraz spok6j. Weszlisтy do wsi, prze
kqsilisтy і poszli па poludпie. Rапет ЗО таjа doszlisтy do wsi iab
cze. Ти odlqczylo si(/ ode тпіе wojsko soteппego "Dudy'; а ja swoich 
rozczloпkowaleт w tereпie. 

О oddzialach z grupy pierwszej pod dowбdztwem naczelnym 
.Prirwy" (jak "9ausa" .,Dudy") nie ma со pisac, Ьо one ро boju te
rebinskim bez przygбd dotarly па swбj teren. Wspomn~ tylko о do
wбdcy "Hromowym", ktбry z cz~scict swym wojska mial nast~pujctcct 
przygod~ w dniu nast~pnym, to jest 29 maja. Oto со napisal о tym 
w swym raporcie: 

КоІо godziпy 06.00 wraz z тпiejszq cцsciq swego oddzialu "Wi/
ki--1 wraz z rаппут dow6dcq "Prirwq" oderwalisтy si(/ od wroga 
w boju pod ТеrеЬпіет і wycofaleт si(/ do lasu pod Starq Wsiq, gdzie 
spokojпie spf/dzilisтy dzien 28 таjа. О zтroku odstawileт rаппеgо 
.Prirw(/" w bezpieczпe тiejsce, а sат zaczqleт posuwac sif/ па polu
dпie. We wsi Stara Wies пароtkаІет soteппego "Czausa'; zabraleт 
сцsс swoich chlopak6w wycofujqcych si(/ razeт z піт (razeт ЬуІо 
nas wtedy 2 roje) і pociqgпqleт do lasu teratynskiego, gdzie zosta
leт па dzien. W dпiu 29 prawie саІу dzien ugaпiali si(/ [za nami] bol
szewicy і WP. О godziпie 06.00 zarzqdzoпo аІаrт. Rozkazalem, аЬу 
odejSc glf/biej w las, gdzie zaj(/lisтy staпowiska оЬrоппе. Spf/dzilisтy 
godziп(/ па oczekiwaпiu, gdy uslyszelisтy glosy WP zbliiajqcego si(/ 
do пaszych staпowisk. Rozkazaleт zateт cofnqc si(/ glf/biej w /as. WP 
uslyszalo to, raz wystrzelilo z karabiпu, ро сzут zawr6cilo. РотуsІе
ІІsту, аЬу przedrzec si(/ do /asu radkowskiego. Doszlisтy do wqwozu, 
nad kt6ryт rosпie wqski па kilka тetr6w /asek. W kieruпku lasu rad
kowskiego podqiyla takie сцsс WP. І sytuacja jest taka: pod Іаsет 
teratynskiт WP, za паті bolszewicy, а w wqwozie zпowu idzie па паs 
WP. Zaj(/lisтy staпowiska. Powiedzialeт: "Chlopcy, jakbysтy тіеІі 
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zgiпqc, to zgіпіету ро bohatersku': No і ... czekaтy. WP podeszlo do 
паs па jakies 20 т і skr~cilo do /asu teratynskiego. Wtedy ту powro
teт do tego lasu. Strzelal za паті kilka razy polski posteruпek, піе 
wyrzqdzajqc szkody. Reszta dпіа zeszla пат па тaпewrowaпiu ро 
lesie, а/е jui bez tak пapi~tych sytuacji, jak poprzedпia. 

[Odwrбt boj6wek SB] 

Teraz [со dzialo si~ z grupCJ pod dowбdztwem ,.Zenona"]. ,.Du
najski" dalej pisze w swoim sprawozdaniu, ze: Do szosy тіеІіsту 
jakies 6 km, to zпaczy z пaszego puпktu we wsi Bohorodyca do szosy 
тi~dzy wsiaтi Alojz6w-Werbkowice, gdzie, jak sqdzilem, тоіпа b~
dzie przejsc przez szos~. Czy uda si~ пат jq przeskoczyc? Pod lasem 
па rozdroiu Gozd6w-Bohorodyca-Podhorce dogпalisтy oddzial pod 
dow6dztweт ,,Нriszy': Wiпowcy, kt6rych патаwіа/іSту, аЬу udali si~ 
z паті, poszli do Podhorzec, а ту wszyscy do Gozdowa. Ро drodze 
odlqczyl si~ od паs dow6dca ІІlепоп" і spieszпie pojechal w kieruпku 
Gozdowa, а z піт kilka jeidic6w. W sатут Gozdowie odlqczyla si~ 
od паs reszta jeidic6w. Pozostaleт z kolegq "tewkieт "przy oddziale 
,,Нriszy': jechalisтy wsiq, а za паті тaszerowal oddzial. Gozdowia
пie, syтpatyzujqc, jak si~ wydaje, оЬеспети rzqdowi PPR, wychylali 
si~ zza doт6w і przyglqdali si~. Slychac ЬуІо b6j toczqcy si~ pod /а
sет terebinskiт. Saтochody jeidzily szosq kolo kоІопіі Alojz6w. BSB 
chciala wziqc furтaпki, а/е піе ЬуІо па to czasu. СhсіаІет przesko
czyc dr6ikaтi ро/путі przez szos~ і wyjsc па wies Ма/і ее, а jakby ЬуІа 
potrzeba, to і za rzek~ Huczw~ do wsi Kotor6w аІЬо Wakij6w. 

Wjechalisтy do dworu w Gozdowie. Do szosy тіеІіsту gdzies 
1,5 kт. Nagle z g6ry ujrzelisтy kurzaw~. а роtет pozпalismy пaszych 
jeidic6w. Na przedzie jechai"Zeпoп'; za піт reszta. Myslalem, іе ich 
goпiq і [ ... ] oddzia_l. Sprawdzileт, іІи паs jest і jakq тату bron. Міе
Ііsту dosc [ ... ], аІе tylko jedeп LMG, kilka karabiп6w. [Na] szcz~cie 
роgопі піе ЬуІо. Nadjechai"Zeпoп'; [mбwictcL іе przez szos~ jui піе 
przejdzieтy - jest obstawioпa wrogiтi zaporaтi. Dal rozkaz тasze
rowac przez las podhorecki do Huczwy і przez Huczw~ do Podhorzec. 
]ako kieruпek wskazaleт сhІорсот ЬіаІе sсіапу zпiszczoпego palacu 
podhoreckiego. Oddzial poszedl rozdolami przez Ко/[ ... ]jk~ do [ ... ], 



Opis ataku UPA і WiN па instytucje re:i:imu komunistycznego... 315 

а ту szybko skoczylisтy drogq okr~iпq do [ ... ] Podhorzec і [ ... ] prowa
dzil [ ... ]. Na g6rce za Huczwq zobaczylisтy uzbrojoпych ludzi z wo
zaтi, kt6rzy, gdy паs dostrzegli, jui chcieli па паs zasiqsc, а/е роzпаІі 
.Zепопа'; а роtет ту rozpozпalisтy ich. ВуІу to prawie wszystkie od
dzialy BSB і starszy burkzuiпy "Suszko" ze swojq obslugq torped. 

Ро dluiszyт патуsІе zdecydowalisтy si~ ukryc w lasach trzesz
czanskich, а w razie potrzeby тaпewrowac пawet do /as6w grabo
wieckich. Na dodatek wiedzielisтy, іе w tут kieruпku udal si~ po
ruczпik "Miot'; chcielisтy si~ z піт widziec. 

Pr6bujeтy пajpierw rozdroie do wsi Podhorce: oddzial si~ zatrzy
mal, а ja z "Zепопет" pojechalisтy w kieruпku Huczwy і lasku pod
horeckiego ро grup~ "Hriszy': Nigdzie піе ЬуІо jej widac. Dow6dca 
.Zепоп" wlazl п~ drzewo па cтeпtarzu podhoreckiт, patrzyl przez 
lorпetk~, а/е і tak "Hriszy" піе zobaczyl. Podjechali do паs "tewko" 
і ,.Bahriaпy" і we czterech pojechalismy [pod] cerkiew (w drugiт kie
ruпku), аЬу оdпаІеіс "Hrisц': Nikogo пigdzie піе wypatrzylisтy, wi~c 
dolqczylisтy do пaszych oddzial6w BSB і skierowalisтy si~ do /asu 
trzeszczanskiego (р6Іпоспу zach6d do Podhorzec). Pod Іаsет spotka
/isтy si~ z polskiтi strze/caтi WiN, kt6rzy jechali do Trzeszczaп. "Zе
поп" powiedzial іт, аЬу postarali si~ wyslac пат obiad. Сі оЬіесаІі to 
исzупіс, а ту роtет weszlisтy do /asu і zatrzyтalisтy si~ w jego polu
dпiowo-wschodпiej cz~sci. "Zепоп" zadbal о bezpieczenstwo oddzialu, 
rozstawiajqc czujki і wysylajqc zwiad, а ту роІоіуІіsту si~ spac. 

Dzien ЬуІІаdпу і сіерІу, sosпowy /as расhпіаІ iywicq. Zbudzilisтy 
si~ gdzies о 14.00 і czekalisтy па obiad. Obiadu wiпowcy піе wyпieS/i, 
wi~c zacz~lisтy jesc to, со kto тіаІ. Przewaiпie піс піе jedlisтy, Ьо 
wi~kszosc пiczego піе тіаІа. РіІіsту wod~ z cukreт w proszku UNR
RA. Ро takiт "obiedzie" strzelcy spa/i, а dow6dcy czytali gazety za
braпe z Hrubieszowa podczas akcji przez koleg~ "Oieha': КоІо godziпy 
16.00. "Zепоп" powiedzial do тпіе, іе chce odwiedzic stroпy rodziппe 
w powiecie zaтojskiт і odjedzie о godziпie 17.00., а ja тат objqc za 
піеgо dow6dztwo. Zgodzileт si~ па to, тajqc do ротосу "Bahriaпe
go" і "/kara': О godziпie 17.00. pi~ciu jeidic6w przebraпych w polskie 
muпdury pojechalo w kieruпku Podhorzec: "Zепоп'; "Oieh'; "Tadej" 
і "КІеп': Wyszedleт па skraj lasu, аЬу па пісh popatrzec. jeidicy od
dalali si~, wok61/asu dzieci pasly krowy, w okolicy рапоwаІ spok6j. 
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КоІо godziпy 18.00. wyslalem do Podhorzec 2 jeidicow ("lkaran 
і "Bahriaпego'J, аЬу przygotowali wieczerz~ d/a oddzialu і zamowi
li podwody, а о godziпie 19.00 wyslalem dowodc~ ["Zeni~"] і jesz
cze jedпego strzelca "К/( ... ] "z zawiadomieпiem, іе jui wychodzimy 
z lasu. Міп~о polgodziпy ( ... ]о 19.30. wyruszylismy z lasu.]echalem 
pierwszy, za mпq lqczпik kureпia, potem w odleglosci 5 metrow jedeп 
strzelec od drugiego maszerowal саІу oddzial. Nast~pпie 5 пaszych 
podwod, а па koncu zпowu oddzial. Do wsi przyszlismy о zachodzie 
slonca. Chlopcy паріІі si~ wody і параіІі kопіе. Z progow patrzyli па 
паs mieszkancy (Ро/асу), аІе піе podchodzili. Dlugo пikt do тпіе піе 
podchodzil (chlopcy podeszli do miejscowej spoldzielпi, аЬу kupic 
tytoпiu), [аІе potem] przyslaпo ро тпіе kопіа kolegi "Nedobytego: 
abym pojechal w stroп~ szkoly. Poszedlem tam z calym oddzialem, 
ktory zaraz zaczql odpoczywac, а ja pojechalem па wieczerz~. Od
dzial zostal rozlokowaпy ро 6 do jedпego domu па wieczerz~. Nas 
ЬуІо 8 u jedпego polskiego gospodarza, паzуwапо go "Sze[': ВуІ slu
sarzem, osadпikiem z WоІупіа, ktory uciekl stamtqd w 1943 r. "па 
zachod~ Na moje руtапіе, dlaczego піе zagospodarzyl si~ w Podhor
cach, odpowiedzial, іе myS/i, іі szybko wroci па Wolyn. Przed wiecze
rzq wszyscy wyczyscilismy obuwie, ubraпie і umylismy si~. Wieczerza 
ЬуІа dobra. "Szef" zapytal, czy pozwol~ wypic wodki, пieduio. Pozwo
lilem. Dolqczylo do паs jeszcze 2 Polakow: soltys і zast~pca "Szefa': 
Rozmowa toczyla si~ па rоіпе tematy, аІе przewaiпie chodzilo о пa
sze wsp61iycie і wsp61prac~. Zapytalem, jak z podwodami. Okazalo 
si~, іе podwod пikt піе wyzпaczyl. Dopiero teraz pogпalem "Szefa'; 
jego zast~pc~ і soltysa ро furmaпki. Przed ko/acjq zaspiewalismy ki/
ka pioseпek. 

Zaraz ро wieczerzy udalismy si~ па puпkt zborпy, gdzie jui zbieral 
si~ oddzial. ВуІа godziпa 22.00. Trzeba ЬуІо ruszac, а furmaпek піе 
ЬуІо. Oddzial zachowywal si~ cicho. Pierwsze furmaпki пadjechaly 
dopiero о 22.30., reszta пadciqgп~la ро 23.00. tak іе wyruszylismy 
z Podhorzec dopiero о 23.30. ]echalismy przez wies Wi/kow do Wer
bkowic. Droikq роІпq podjechalismy pod samq wies і zapytalismy, со 
і jak. Powiedziaпo пат, іе mial miejsce boj, іе bolszewicy wieili sa
mochodami trupy, іе z Zamoscia pod wieczor przyjechalo 7 aut і па 
пос pojechalo pod /as terebinski. ]еdеп z po/skich wiпowskich prze-
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wodпik6w pojechal do kотепdапtа МО і to potwierdzil. Natoтiast 
w Werbkowicach ЬуІо cicho. Przeszlisтy wies і poszliSтy do wsi tysa 
G6ra, а пastt;pпie do МаІіс, gdzie zпowu przeprowadzilisтy zwiad. 
W tereпie рапоwаІ spok6j. Z МаІіс udalisтy sit; do Pasieki (kоІопіа 
Wroпowice). Тат zapytaliSтy kobiety, со slychac. Powiedziala: "Spo
kojпie': 

Na rozdroiu Pasieka-Тurkowice-Sahryn odeslaleт podwody, roz
widпialo sit; і пastal dzien 29 таjа 1946 r. Udalisтy sit; w stroпt; Tur
kowic, а gdy zobaczylisтy, іе podwody utracily паs z ро/а widzeпia, 
skrt;cilisтy па koloпit; Sahryn. Szedleт z ko/egq "Ikareт': Szlisтy do
syc szybko, аЬу dzien піе zastal паs w otwartyт tereпie. Z rozdroia 
kоІопіа Sahryn-wies Sahryn-Adeliпa skrt;cilisтy do wsi Mit;tkie. Przed 
caтtejszyт dwo~eт zwr6cilisтy sit; do ро/апу w /esie тit;tkowskiт 
(па poludпie od АdеІіпу). Do /asu weszlisтy пiepostrzeieпie. Przeszli
smy przez stary las, роtет тІоdпіk і zatrzyтalisтy sit; jakies 700 т od 
drogi Mit;tkie-Lipowce-'JYszowce. Wozy obr6cilisтy tуІет do lasu, dy
szlaтi do drogi. Fиrтапі poprowadzili kопіе pasc sit;, "Ikar" wystawil 
stйjki і poszlisтy spac. Zbudzilisтy sit; ро 12.00. jedzeпie ЬуІо wit;cej, 
1ak wczoraj, Ьо zabralisтy je w Podhorcach. Ро obiedzie wyczyscilisтy 
bron. Czytaleт gazety, kolega "Horyri" (pisarz kотепdу odciпka) cos 
pisal, ЬуІо сієрІо і cicho. Ро реwпут czasie kolega "Horyri" poprowa
dzil kопіа pasc sit;, drugi kon zostal і zaczql гіес. Kon "Ноrупіа" tei 
zarial. Rozтawiajqc ze strzelcaтi dowiedzialeт sifl, іе b~dqc па st6j
ce widzieli okolo godziпy 13.00. /esпika, kt6ry cos robil w szk61ce. Nie 
zatrzyтali go, gdy odchodzil, Ьо wydawalo іт sit;, іе ich піе widzial. 
Zaraz pomyslaleт sobie, іе тоіе Ьус klopot. Zarzqdzileт pogotowie. 
Копіе ЬуІу przy wozach, [rzeczy] poskladalisтy па wozach, chlopcy 
konczyli czyszczeпie Ьrопі. Gdzies о 14.30. posuпt;lisтy w kieruпku wsi 
АdеІіпа. 

Dow6dca "lkar" zarzqdzil аІаrт. Копіе jui zaprzt;ioпo. О godzi
nie 14.50. przylecial ze st6jki (bez czapki) strze/ec "Bohdaп" і zglosil, 
ze пiedaleko od паs w /esie jest WP. Rozkazalem, аЬу oddzial wycho
dzil па Ііпіt;, а wozy odjeidialy. "/kar" wyslal r6j "МаІупу" przodem, 
wozy ruszyly za піт. Котепdапt "jaseri" ze swoiт oddzialeт staпo
wil tуІпе ubezpieczeпie. W trakcie тarszu zobaczyleт kопіа kolegi 
.Ноrупіа": stal przywiqzaпy do drzewa, obokjego rzeczy. Zapytaleт 
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"Jkara": "Gdzie jest «Horyn»?'~ Odpowiedzial ті, іе wyslal "Ноrупіа· 
z З strzelcaтi jako szpic~ w kieruпku Mi~tkiego, gdy ЬуІу strzaly. Nie 
ЬуІо chwili do straceпia. Szedleт z przodu (Ьо пajlepiej ze wszystkich 
zпаІет tereп) Ііпіq wzdlui drogi Mi~tkie-Lipowiec. Za тпq posuwal 
si~ "МаІупа" z rojeт jako ubezpieczeпie przedпie, а da/ej саІу oddzial. 
Posuwalisтy si~ bardzo ostroiпie. Rozkazalem, аЬу zwracac uwagt: 
па prawo і па tyly. Myslalem, іе za drogq Mi~tkie-Lipowiec zaczeka
тy па szpic~, kt6ra тіаІа пadejsc z kieruпku od wsi Mi~tkie па skrйJ 
/asu. Szcz~Siiwie doszlisтy do drogi Mi~tkie-Lipowiec. Zauwaiylem 
па drodze jakiegos т~ісzуzп~ idqcego z Mi~tkiego. Gdy podszedl do 
тпіе, zapytaleт ро polsku (Ьо to sq jeszcze "polskie" tereпy), skqd 
idzie. Odpowiedziat іе z Mi~tkiego do 'JYszowiec, powiedzial takie, іе 
we wsi Mi~tkie і w okolicy jest spokojпie, іе піе та iadпych wojsk Za
trzyтaleт go. jui тіаІет przechodzic przez drog~, kiedy zatrzyтaпy 
(stal jeszcze па drodze) powiedzial, іе z Lipowca jadq jakies furтaп
ki. Rozkazaleт zrobic zasadzk~ ро prawej stroпie drogi і czekac. Zza 
krzakow zobaczylem, іе to cywile і domyslileт si~, іе jad~ z jarтarku 
z 'JYszowiec. Zatrzyтaleт ich. Zapytalem, со пowego w 'JYszowcach 
і czy widzieli ро drodze jakies wojsko. Odpowiedzie/i, іе пikogo піе 
widzieli. Dowodca "Jkar" pozapisywal ich пazwiska, rozkazat аЬу пі
kоти піс піе тоwіІі і wypuscil. jui тіеІіsту przechodzic drogr:, gdy 
zпowu пadjechala fura. Zatrzyтalisтy jq. Fur"!aп powiedzial, іе 
w Lipowcu jest saтochod WP, przy сzут jedeп saтochod z WP jesz
cze wczesпiej pojechal do АdеІіпу. Do Lipowca ЬуІо ty/ko 1 kт drogi, 
тоіпа ЬуІо doтyslec sir:, іе паs okrqiajq. Zatrzyтaпego wypuszczo
пo, аІе skierowaпo go z powroteт do Mir:tkiego, а піе do 'JYszowiec. 

Rozkazaleт oddzialowi przejsc do drugiego lasku za drogq і тa

szerowac w kieruпku poludпiowo-wschodпiт аі do lqk, а sат z fоr
тапtаті pojechaleт па skraj /asu w kieruпku Mir:tkiego, іеЬу spo
tkac szpic~ і skierowac si~ ku lqkq. Szpicy піе spotkalisтy. Musialem 
si~ spieszyc, іеЬу роkопас blota і dostac si~ do drugiego /asu (тolo
iowskiego). Ваgпа tат sq wie/kie, trudпo przejsc czlowiekowi, а со 
тоwіс о koпiach і to z laduпkieт. Poprowadzileт furтaпki do rzeki, 
па szcцscie do tego тiejsca, gdzie wiesпiacy пarzuca/i galt;zi і prze
jechaleт jako pierwszy а za тпq furтaпki, chociai kопіе grzczly ро 
brzuchy. Za паті poszedl oddzial pod dowodztweт "Jkara'~ Rozkaza-
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~m zaczekac па szpic~ па tуІпут skraju lasu (kolo kоІопіі Mi~tkie). 
Furmaпki і сцsс oddzialu jui tат stala, reszta jedeп za drugiт szla 
юsem. ВуІіsту tu jakis czas bezpieczпi, oddzieleпi od wroga doliпq 
: rzekq. Wyjechalem [ z lasu] і obserwowalem, czekajqc, іе тоіе zoba
.-zf szpic~, а ta wlasпie wybiegla z lasu w kieruпku drogi па Mi~tkie. 
lDczqleт do пісh wolac і тасhас czapkq, іеЬу паs zobaczyli. Wszyscy 
a:terej biegli szybko. Odbiegli jakies 200 т od lasu, kiedy z lasu uderzo
·"o w пісh z karabiпow тaszyпowych. Wszyscy upadli, роtет zerwali 
sІf і pobiegli dalej. Zawrocilem kопіа do oddzialu. Furтaпki pojecha
f)' Ьеz тojego rozkazu do drogi Mi~tkie-Moloiow. Poprowadzileт od
dzial przez las do tej saтej drogi. Za паті lqkq szlo WP w grupach ро 
І 0-20 iolпierzy. Takich grup ЬуІо 6-7, szukali przejscia przez blota. 
'tagle uslyszaleт wybuch і torpeda prze/eciala kolo тпіе w kieruпku 
WP. Myslalem, ie'to WP strze/a do паs z graпatпika, а/е okazalo si~, іе 
со ..Suszko" puscil w WP "prezeпt'~ Dopoki dojechaleт do fury "Susz
~o • pojechal па kоІопі~ Moloiow. Poprowadzileт oddzial do lasu pod 
5larq Wsiq przez /aski kolo Mi~tkiego і Moloiowa і przez Кlebansz
czyzп~. Zatrzyтalisтy si~ kolo drogi Mi~tkie-Moloiow, Ьо przez ро/а 
o1egl do паs jedeп ze szpicy - kolega "Pocztar'~ Dolqczyl, аІе пiczego 
""е mogl пат powiedziec о reszcie. Nie ЬуІо ich widac. WP ЬуІо od nas 
~О m. Poszlisтy poludпiowq stroп~ lasow w kieruпku wschodпim. 
Widzialeт, jak "Suszko" wyjechal furтankaтi па gor~ kolo ostatпich 
domow w kоІопіі Moloiow і ukryl si~ za gorkq. ВуІа 16:00. ]есhаІет 
"а koпiu. Oddzial szedl za mпq. МиsіаІет jedпak со jakis czas zatrzy
m.vwac si~, аЬу piesi піе m~czyli si~ zbytпio szybkiт krokieт. Nagle 
zoЬaczylem, іе "Suszko" bardzo szybko wraca zza gorki z powroteт. 
h:Jawalo si~, іе паs zobaczyl і chce si~ przylqczyc. Wtedy ktorys ze 
strze/cow powiedzial, іе па skraju lasu tuczapskiego kolo kоІопіі Мо
Юіоw sq jakies oddzialy. Spojrzalem przez lornetk~ і stwierdzileт, іе 
:о WP. Zпajdowali si~ od паs 2 kт і піе ЬуІо si~ czego obawiac, jeS/i 
.,,е pojechaliby za паті saтochodami. "Suszko" ЬуІ jui па dole і kie
rowal si~ do lasu klebanskiego. Му takie tam poszlisтy. Wyjechawszy 
rю роІапk~ тi~dzy /askami Mi~tkie-Кiebanszczyzпa, zauwaiylem, іе 
z рОІпосу od wsi Mi~tkie jedzie WP. Zawrocileт kопіа і піе mowiqc 
",, nikoтu poprowadzilem oddzial do lasu pod Starq Wies. Szlismy 
~k nie wi~cej jak ЗО miпut Spojrzalem па chlopcow, czy mogq da/ej 
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isc. Nieтilosiernie pieklo slonce. Chlopcy піе рі/і саІу dzien. Кіеdу "У· 
jechaleт пaprz6d, zobaczyleт, іе jakis т~ісzуzпа ucieka przed патІ 
w stroп~ kоІопіі Aпdrzej6wka, oddalil si~ jakies 400-500 т. Dalem 
kопіа jedпeтu strzelcowi, іеЬу go dogoпil і przyprowadzil. Okazalo 
si~, іе to пasz strzelec, kt6ry utracillqczпosc z oddzialeт. 

PodeszliSтy do lasu pod Starq Wsiq. Niedaleko od паs dzieci pasly 
krowy, stala furтaпka. Przeszlisтy przez jezioro, chlopcy паріІі Sif 
wody, dаІет іт kilkaпascie тіпиt odpoczyпku. Dow6dcy powiedzielt. 
іе WP zajтuje staпowiska bojowe і оЬrоппе od stroпy poludпiowo· 
-zachodпiej і р6Іпоспеj. Wyslaleт strzelc6w ро furтaпk~, kt6ra stala 
w lesie bez [иrтапа. Furтaпka zostala przeprowadzoпa. Okazalo sif, 
іе to [urтaпka kolegi "Suszki': Wszyscy паріІі si~ do woli і odpoczy
wali. Ро 25 тiпutach odpoczyпku, gdy jui тіеІіsту odejsc, przebiegl 
strzelec ze stroпy poludпiowo-zachodпiej, doпoszqc, іе widac WP 
Wyszedleт па skraju [lasu] і rzeczywiscie zobaczyleт jakis 150 т od 
siebie WP, do ЗО os6b w З grupach, а za піт і szlo ich wi~cej. Rozkaza
leт odwr6t za тпq do lasu. Od razu "Ycofalisтy si~ za drog~ Mircze
Borsuk-Stara Wies-Telatyп. Na drodze od Starej Wsi, р61 kiloтetra od 
tego тiejsca, gdzie odpoczywalisтy, zпajdowal si~ polski posteruпek. 
Мі то to przeszliSтy drog~ bez przeszk6d. ВуІа godziпa [ ... ]. Zтuszeпi 
ЬуІіsту zostawic furтaпk~. Widac ЬуІо, іе паs okrqiajq і jeS/i піе uda 
si~ пат przeskoczyc do lasu wiszпiowskiego (kolo wsi Dqbrowa), to 
b~dzieтy тusieli przyjqc b6j. Моіпа ЬуІо dоту~Іес si~, іе ktos паs 
zdradzil: аІЬо tеп lesпik z Тurkowic аІЬо [иrтапі z Podhorzec. Bar
dziej prawdopodobпe, іе lesпik, Ьо zасцІі паs okrqiac о godziпie 
14:ЗО., а піе z rапа. Wkr6tce ЬуІіsту па skraju /asu pod Starq Wsiq 
od stroпy ро/ dqbrowskich. Wyjechaleт troch~ z lasu і zobaczyleт ро 
р6Іпоспеj stroпie ро/апkі okolo 60 iolпierzy WP. Zпajdowali si~ od 
паs jakies 600 т. Wr6cileт do /asu і poprowadzileт oddzial па polu
dпie do wsi Dqbrowa. Na szcz~scie dostrzegleт w tereпie zagl~bieпie 
( cos jakby gl~boki r6w) w poprzek роІапkі і tут zаgІ~Ьіепіет w od
leglosci 5 т jedeп od drugiego szybkiт тarszeт udalisтy si~ do lasu 
wiszпiowskiego. ВуІет jui w lesie, oddaleт kопіа strzelcowi, а sam 
drogq wr6cileт па skraj /asu, аЬу zorieпtowac si~ w sytuacji. Zoba
czylem, іе jestesтy okrqieпi: па р61пос od паs jakies 500 т WP, z p61-
пocпego-wschodu w odleglosci 400 т przyszlo pi~ciu wojsko~ych 
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w rogatywkach, z lasu pod Starq Wsiq od stroпy poludпiowo-zachod
rriej па jakies 1 kт od паs podeszli іппі wojskowi. Rozkazalem, аЬу 
oddzial szybko тaszerowal skrajeт lasu do Dqbrowy, а tym, ktorzy 
1eszcze ЬуІі па po/u, аЬу Ьіеgіет przeskakiwali do /asu. Zaraz tei zo
Ьaczylem, іе takie ze wsi Dqbrowa idq jacys wojskowi. "No to jedпak 
1estesтy саІkіет okrqieпi" - ротуsІаІет. Pozostalo jedпo wyjscie: 
tSi саІkіет w kieruпku wschodпiт do lasu pod Wereszyпem, gdzie 
rra реwпо тіаІу Ьус posteruпki. Chlopcy, ktorzy ЬуІі jui w lesie, zajf;li 
st.aпowiska, а іппі Ьіеgіет wskakiwali do /asu. Wojskowi, kt6rzy szli 
do паs od Dqbrowy pod Іаsет wiszпiowskiт zасцІі do паs тасhас 
' cos krzyczec. Powiedziaпo ті, іе to sоtеппу "Czaus" wola rojowego 
.МаІуп{: Bardzo sif; ucieszyleт. Ostroiпie zbliiylisтy sif; do siebie. 
Wszyscy паsі chlopcy jui zпajdowali sif; w lesie, тaszerowali do Dq
browy. We wsi kolo studпi stali ludzie і przypatrywali sif; пат [tат 
wkie ЬуІі jui sаті Ро/асу, kilka rodziп), пiektorzy pracowali w po/u, 
irtos jechal furтaпkq. ВуІа godziпa 19.00. Wraz z "Dudq" poszedleт 
skrajeт /asu do Dqbrowy. Za паті posuwalo sif; WP w odleglosci ja
iнchs [ ... ). Na Dqbrowie "Duda'; ktoreтu przekazaleт dowodztwo, 
гozkazal zajтowac staпowiska. Zajf;lisтy je jakies ЗО т w gll;bi /asu 
zwracajqc froпt па р6Іпос. "Duda" rozkazal starszeтu ЬиІаwпети 
.Suszce" przygotowac torpedf; do strzalu. Zauwaiyleт jedпak, іе to 
mogq Ьус паsі lub wiпowcy, dlatego wyszedleт па przod, аЬу z піті 
porozтawiac. "Kto tат?!"- krzycц. ,,А wy kto?!': Nic піе odpowie
dzialem, tylko роdаІет haslo z boju hrubieszowskiego: "Czy to ty, 
Wladku?!': ,,А jakiego ty chcesz Wladka, Ьо to jest kilku [ ... )"- od
powiedzialeт. Na to піе odezwal sit: пikt. Zapytalem, czy jest kарі
сап "Wyrwa': Takie bez odpowiedzi, tylko zapytali тпіе, kіт jesteт. 
Powiedzialeт: "Major Duпajski" - ,,А skqd to wojsko?" - "Z Wart:ia, 
szukaтy baпderowcow': Роtет zapytaleт ich, kіт sq. Odpowiedzieli: 
.Z Lubliпa, iaпdarтeria': 

.Duda" powiedzial, іеЬут wracal, Ьо bl;dzie strze/al. Ро/асу wy
sla/i па ро/е jedпego parlaтeпtariusza. W tут czasie "Duda" dal roz
kaz: ,.Оgпіа!': Torpeda wybuchla, posypaly sit: strzaly. Widac ЬуІо, jak 
rorpeda prze/eciala паd glowaтi Polakow і upadla w /esie тodry
f'lleckim, Ьо tат cos sit: zapa/ilo. Postrzelawszy kilka chwil, ,.Duda" dal 
ruzkaz: "Naprzod!': Chlopcy krzykпt:li "Siawa! і zawrocili do tylu па 



322 Dokumenty 

poludпie, па rog /asu тit:dzy wsiaтi Dqbrowa а ko/oпiq Wiszпio .. · 
Popatrzyleт, czy піе widat gdzies Po/akow, аІе пigdzie ich піе zоЬа
сzуІет. Na skraju lasu ubezpieczylisтy sit: dobrze і odpoczywalisтy 
Zbliial sit: zachod slotica, zrobilo sit: zітпо. СhсіаІет ubrac sit: w swe
ter і тaryпarkt:, jedпak піе dаІет rady, Ьо fury, а па jedпej z пісh ЬуІу 
тоjе rzeczy, "Duda" wyslal do drugiego lasu wiszпiowskiego (I ... J 

tат, gdzie тату przechodzic). О godziпie 21.00. odeszlisтy z Dq
browy przez las w kieruпku Wiszпiowa. Ро przejsciu lasu ja і "Duda · 
poszlisтy wzdlui rowu do drugiego lasu, gdzie zпajdowaly sit: пasze 
furтaпki. Naprzeciw пат wszedl jakis iolпierz w polskiт тuпdurze 
і zaczql krzyczec ро po/sku, іе chce rozтawiac z таjоrет DuпйJ· 
skiт. РотуsІеІіsту, іе to iolпierz z tej grupy, kt6rq przestraszylisтy 
о godziпie 19.00. Odezwaleт sit: do піеgо ро po/sku а tеп jui zaczq# 
do паs Ьіес, аІе zobaczyl пadchodzqcy oddzial і zawrocil. Uciekal do 
Wiszпiowa. Okazalo sit: іе to furтaп "Suszki" biegl zawiadoтic паs. 
аЬуsту jui szli. Chlopcy go zlapali і zawrocili, а tyтczaseт oddzial 
jui sit: oddalil. 

ZасцІіsту тaszerowac w kieruпku lasu do furтaпek аі паgІе zo
baczylisтy, іе z tego saтego lasu, w kt6ryт ЬуІіsту, wychodzi jakie:S 
wojsko і kieruje sit: do lasu, gdzie sq пasze furтaпki. Zorieпtowali
sтy sit:, іе to WP, а тоіе [ ... ). Zobaczyli паs і zaraz zawrocili w па
szут kieruпku. Dzielilo паs jakies 500 т, gdy "Duda" powiedzial, ab_v 
wracat pod las і zajтowac staпowiska. Do /asu ЬуІо jakies 500 m. 
tyle іе przez wzпiesieпie, jedпak WP піе strzelalo, а ty/ko gwizdal. 
wolalo, krzyczalo і szybko szlo do паs. Gdy ЬуІіsту pod lasem, zпo
wu zaczqleт rozтawiac z WP, а "Duda" tyтczaseт ustawial wojsko. 
Powiedzialeт im, іе jestesтy z Wart:ia, а опі, іе sq z Lubliпa і tak 
da/ej. Oficer ІиЬ podoficer szedl do паs па rozтowy, reszta szla za піт 
w roiпych od/eglosciach і przyszedlby zapewпe аі do паs, аІе gdy ЬуІ 
jakies 100m, "Duda" dal rozkaz: "Оgпіа!': Zagrzтiala broti, zagraly 
karabiпy тaszyпowe. Ро/асу upadli па zieтit:, tеп, ktory szedl па roz
тowy, піе chowal sit:, wit:c ktos sypпql w піеgо і wtedy upadl, і wit:
cej піе wstal. Reszta sit: піе podпosila. "Duda" dal rozkaz "Naprzod!~ 
Wszyscy ruszyli do przodu, prowadzqc ogieti. Z Po/akow strze/ali ty/ko 
пiekt6rzy. Nasze prawe skrzydlo podeszlo jui blisko do Wiszпiowa. 
Zapadal zтrok. Powiedzialeт "Dudzie'; іеЬу wycofywal si~, Ьо jesz-
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cze za [ ... ]а w polu daleko od lasu тogq пат паrоЬіс szkody. Oddzial 
wycofal si~, robilo si~ сіетпо. 

Przeprowadzoпo jedпego jenca. Zabraпo ти karabiп і 160 sztuk 
amuпicji. ВуІ to Polak z Pozпaflskiego, strzelec З. dywizji poтorskiej 
z KBW [Korpus Bezpieczenstwa Wewп~trzпego), ubraпy w тuпdur 
wojskowy, trzewiki, sowieckq pilotk~, ро prawej stroпie pilotki тіаІ 
przyszyty ЬіаІу papierek. Podczas przesluchaпia powiedzial, іе przy
wiezioпo ich z Gdyпi do LиЬІіпа, а wczoraj z Lubliпa do Hrubieszowa. 
Dzis З saтochody przyjechaly do pobliskiej тiejscowosci і zatrzyтa
ty si~, а оп і poszli do /asu szukac baпdytow. Ze slow jenca dowiedzia
#em si~, іе w akcji biorq udzial takie bolszewicy. Dalej go піе prze
sluchiwaleт, тіаІ піт si~ zajqc "Bahriaпy': Poradzileт "Dudzie" піе 
tsi па Wiszпiow, Ьо w tут kieruпku odeszlo WP і ЬуІо tат slychac 
nuk тotorow. Radzileт isc па Wasylow ( chelтski). Strzelec "Moroz" 
podszedl do "Dudy" і poprosil о pozwoleпie pojscia па pobojowisko 
, pozbieraпia Ьrопі ро zabitych iolпierzach WP. "Duda" zezwolil. 
Z .Morozeт" poszedl strze/ec "tewko" і З іппусh. Na odchodпyт do
w6dca rozkazal іт wracac, jak tylko uslyszq jego rozkaz. Oddalili si~ 
od паs jakies 200-ЗОО, gdy krzykпql, аЬу wracali, аІе опі chyba піе 
uslyszeli, Ьо піе zawrocili. Podeszlisтy do jenca, gdy паg/е zaterko
taly karabiпy тaszyпowe. Oprocz "papaszki" zacz~a tei strzelac ar
mata od Wiszпiowa. Rozuтie si~, іе strzelaпo do паs. Wycofalisтy si~ 
z powroteт па wies Dqbrowa. Dlugo wоІаІет do strzelca "Moroza" 
• іппусh, аЬу szli [za nа]ті. КиІе аrтаtпіе rozrywaly si~ daleko za 
Dqbrowq. Wydaje si~, іе laduпki тіаІу пiedobre, Ьо z wystrzeloпych 
ruzerwaly si~ ty/ko З. Wrocilisтy па dawпe тiejsce. Кіеdу sciqgп~li 
ІUі wszyscy, poszedleт па ро/е тi~dzy Dqbrowq а /аsет do /asu pod 
Starq Wsiq. Ро drodze "Duda" stwierdzil, іе strze/ca "Moroza" і tych, 
ktorzy z піт poszli па pobojowisko, піе та. Zа[ ... ]по oddzial. Za Іаsет 
WP strzelalo і wypuszczalo rakiety. Sоtеппу "Duda" wyslal З strzel
cow, аЬу szukali "Moroza" і reszty. 

Czekalisтy па polu. Zdecydowalisтy si~ isc kolo Starej Wsi па 
t._vkoszyп do lasu telatyflskiego. ВуІо dosyc zітпо. Strzelcy wroci/i, 
аІе иMoroza" піе zпа/еі/і. Powiedzie/i, іе widzie/i, jak WP chodzilo 
ze swiatleт ро pobojowisku і szukalo trupow. lch dowodcy krzyczeli: 
.Dobrze szukaC!': Dowodcy "Duda'; "/kar" і "Bahriaпy" z 2 strzelcaтi 
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poszli do Dqbrowy szukac "Moroza" і pozostalych. Krzyczeli ро wst 
"Moroz"!, "tewko"!, (ale] nikt si~ nie odzywal. Potem wszystko uci
chlo. ( ... ) 

Noc ЬуІа gwiaidzista і zimna. Niektorzy strzelcy spali, nie ЬуІо 
z паті takie "Suszki" z furmankami. Nie dolqczyl. Slychac ЬуІо huk 
motorow па szosie Wereszyп-Mircze, wzlatywaly rakiety, slychai 
ЬуІо strzaly z karabinu maszynowego і karabiпu. (Chlopcy] domysla
li si~. іе to pewnie "Suszko" daje [znac). Dlugo nie wracali dowodcy 
z Dqbrowy. Nam jui [ ... ) spac. Chcielismy nawet z "jaseniem" sami [ ... L 
dowodcy "Duda'; "lkar" і "Bahriany" z З strzelcami wroci/i z Dqbrowy. 
WyszliSmy о godzinie 24.00. w kierunku drogi Wiszniow-Stara Wies. 
Ро przejsciu tej drogi poszliSmy w kieruпku Radostowa (tam teraz sq 
jui sami Ро/асу, kilka chalup). Dowiedzielismy si~ tam, іе w terenie 
panuje spokoj. Odpocцlismy, napilismy si~ wody і poszlismy do Wasy
lowa (chelmskiego). Pod /askiem wasylowskim zebralem wszystkich 
dowodcow і zdecydowalismy, kto dokqd pojdzie. jenca przydzielono 
do roju "Hamalii': І tak to dopiero (ЗО) maja rano zakonczyl si~ nasz 
pochod па Hrubieszow. 

Wyniki walk 

(Podaj~ tylko to, со wiemy па pewno ). 
Вбj w Hrubieszowie: 
- straty wroga: zabitych okoio 20 enkawudzistбw, 15 PPR і UBP, 

З WP (w tym major bolszewik); ilosc rannych nieznana; oprбcz 
tego ziapano і rozbrojono 5 МО, [dostali si~) do niewoli. Powaz
nie uszkodzono koszary і stajnie wojsk NKWD. Zupeinie zniszczo
no і spalono wraz z (akta]mi і caiym majёitkiem UBP. Zniszczono 
central~ pocztowёi. Spalono most па rzece Huczwa we wsi Werb
kowice. Oprбcz tego bolszewicy mieli powazne straty w taborze 
(konie); 

- straty wiasne: 2 zabitych (z BSB, w tym kolega "Wiktor"), 1 гап
nу (rojowy "Peremoha" z oddziaiu "Wilki"-1; 

- zdobyto: 1 PPSz; 
- wypuszczono і zwolniono okoio ЗО wi~zni6w (РоІасу і Ukra-

incy). 
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Pod Terebniem: 
- straty wroga: zabitych 15 bolszewikбw і б WP; ilosc rannych 

nieznana; wzi~to 2 jencбw w WP; uszkodzono tankietk~. zniszczono 
~nego maksima; 

- straty wlasne: З zabitych (1 z oddzialu "Wilki"-1, 1 z oddziaru 
.Wilki"-З, 1 z oddzialu "Halajda"-2), 4 rannych (1 z oddzialu "Wil
кa·-z. 1 z oddzialu "Wilki"-З, 1 z oddzialu "Halajda"-2 і kurenny 
.Prirwa"); 

- zdobyto: 2 karabiny і amunicj~. 
Pod Di:}browi:}-Wiszniowem: 
- straty wroga: 15 zabitych; ilosc rannych nieznana, wzi~to do 

naewoli jednego Polaka z KBW. 
- straty wlasne: 2 zabitych (z BSB і pisarz КО "Horyn"), 1 ranny 

z BSB, ktбrego zabral wrбg; 
- zdobyto: 1 karabin і 150 sztuk nabojбw karabinowych. 
Razem: 
- straty wroga: 7 4 zabitych, w tym З5 enkawudzistбw і З9 Pola

кow, slugusбw Stalina. llosc rannych nieznana. Wzi~to do niewoli 8 
5 МО [ ... ) 1 KBW). Powaznie uszkodzono koszary і stajnie NКWD, 

;>rzy czym bolszewicy stracili niemalo zabitych і rannych koni. Cal
iшwicie zniszczono і spalono wraz z aktami і calym maji:}tkiem UBP. 
Zniszczono central~ pocztowi:}. Spalono most па Huczwie w Werb
kowicach. Uszkodzono tankietk~. Zniszczono 1 maksyma; 

- straty wlasne: 7 zabitych (w tym pisarz КО "Horyn"); б rannych 
1 w tym kurenny "Prirwa"); ra[ ... ]rednie; 

- zdobyto: З karabiny, 1 PPSz z nabojami; 
- wypuszczono і uwolniono okolo ЗО wi~zniбw (Polakбw і Ukra-

н'tcбw); 

- straty і zdobycz WiN nie jest znana; 
Podane wy7:ej wyniki walk to [ ... ) cyfry podane przez uczestnikбw 

!ych walk, jednak sukces tej akcji, akcji dwбch poli:}czonych organiza
qi podziemnych w powiecie Hrubieszбw, byl о wiele wi~kszy. Z [ ... ) 
polskie spoleczenstwo wojewбdztwa Lubelskiego [szero]ko і dlugo 
l(omentowalo t~ akcj~. jeden Polak opowiadal о podsruchanej tam 
~ozmowie. Ze stacji do stacji kolejowej podawano jeszcze w czasie 
: pogoni] za naszymi oddzialami: "Wielka sHa banderowcбw zaj~-
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ta Hrubiesz6w і maszeruje w kieruпku Zamoscia і Lubliпa". Z tego 
powodu, jak m6wH tеп Polak, miaio Ьус ogioszoпe ostre pogoto
wie w Lubliпie і Zamosciu. А zпowu "Sztaпdar Ludu", wydaje si~ іе 
z ЗО maja 1946 г., pod tytuiem opisywai ро swojemu t~ akcj~ koncцc 
artykui siowami: "Walka trwa". Widac, іе bolszewicy ропіеsІі zпасz
пе straty, Ьо zаЬгопіІі mu pisac о tej akcji і w пast~pпych wydaпiach 
tеп "Sztaпdar Ludu" піе powiedziai, czy skonczyiy si~ te "walki czy 
trwaj<( Jedeп Polak, kt6ry Ьуі wiasпie wtedy w Hrubieszowie, jak 
паsі atakowali, opowiadai (ucieki z Hrubieszowa паd гапеm, gdy 
паsі juz si~ wycofywali) w samych mesztach і bluzeczce: "Jestem :ioi
пierzem, byiem па froпcie, ale takiej strzelaпiпy піе siyszaiem, takiej 
walki піе widziaiem. Budyпek NКWD rozwaloпy do podwaliп, do 
rozwaloпego budyпku пikogo піе puszczajCJ. [Przed tym] па rogach 
staio tylko ро jedпemu wartowпikowi z karabiпem па plecach, dzi
siaj widziaiem ро [dw6ch] z karabiпami gotowymi do strzaiu. [Dwa) 
budyпki SCJ w gruzach. Bolszewicy [wywo:ict] swoich trup6w" . 

... А jedeп пawet jakis [ ... ) z Wer~:ia w pierwszych dпiach m6wiJ, 
:іе 250 eпkawudzist6w zostaio tylko 80. Ju:i w lipcu 1946 г. kucharz 
NКWD miai m6wic, :іе w budyпkach NКWD zgiп~o 65 bolszewi
k6w. Wszystkie te giosy traktujemy jako mоспо przesadzoпe, jed
пak majCJ swojCJ wymow~. 

Dпіа 25 VIII 1946 г. Zebrai і uzupeiпH dow6dca "ВНуи 

Tlumaczeпie z jF;zyka ukrair'lskiego. 
М. Oпyszkewycz, Opys akciji па misto Hrubesziw u kіпсі trawnia 1946, w: L!· 
topys. Forum doslidiw istorii UPA, http:/ /forum.ottawa-litopys.orgjdocuments/ 
doc0404_u.htm, [dostF;p: 24 kwietпia 2017 r.}. 
Рог. rF;kopis: AIPN BU 1552, t. В, Opys akciji па misto Hrubesziw u kinci trawni(J 
1946 r., k 321-345. 



1~•6 wrzesie6 l, Hrubiesz6w 

Frag~ent protokolu przesluchania zolnierza 
ко~раnіі UPA "Wilki"-1 Iwana Nowosada "Balana" 
dotycz~cy jego udzialu w ataku UPA і WiN 
na instytucje rezi~u ko~unistycznego 
• Hrubieszowie 

( ... ] Pytanie: Powiedzde mi, w jaki sposob urщdzalisde sit: zro
bit napad na Hrubieszow? Jakie ЬуІу wasze сеІе w tym napadzie? 
Odpowiedz: Му mielismy zadaпie takie: wraz z polskёJ partyzaпtkё} 
rozbic PUBP eпkawude, komisj~ pГLesiedlenczёJ і poczt~ 1 • Odeszli
smy od lasu hrubieszowskiego, tam juz staia polska partyzaпtka. 
Robilo паm odpraw~ пasze dowбdztwo ukrainskie, "Prirwa". Do
wбdca polskiej Ьапdу robil odpraw~ swojёJ. Та odprawa Ьуіо wsp61-
na, tylko dowбdca Ьапdу polskiej miai odpraw~ w j~zyku polskim, 
а пasz miai w j~zyku ukrainskim. Tresc пast~pujёJca, powiedziai паm 
tak: kazda jedпa grupa ma pilпowac swego zadaпia. Ukrainska gru
pa w sile 150 ludzi miaia za zadaпie rozbic komisj~ wysiedlencZё} 
• eпkawude, а polska grupa wspбlпie z dowбdcёJ grupy "jaseпiem" 
mieli rozbic bezpieczenstwo і poczt~. Polski dowбdca dal паm roz
prowadzajёJcego do kazdej grupy. Nas ЬуІо 4 grupy, "jasen", "Duda", 
.Jarosiaw" і czwarta grupa Ьуіа UZB. 

Nasza grupa miaia za zadaпie trzymac wart~ па miescie od 
strony Zamoscia. "Duda" пast~pywai па eпkawude, "jasen" wsp61-
nie z polskёJ partyzaпtkё} па Bezpieczenstwo, а UZB па komisj~ 
pГLesiedlenczёJ wsp6lпie z polskёJ partyzaпtkёJ. Polskie plutoпy 

І lwan Nowosad - ur. w 1925 r. w Gdeszynie, jako .. Balan" sruzyl w kom
panii UPA .,Wilki"-1. 
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mialy wart~ па moscie chelmskim і kolo koszar, і ро glбwпych 

puпktach. 

Pytanie: Ро rozbiciu Bezpieczenstwa, powiedzcie mi, jaki dostali
scie rozkaz do wycofania sit: і na jakie haslo, і w jakim kieronku? 
Odpowiedz: Му mielismy haslo: rakieta czerwoпa "pryskaj". Кіегu
пеk пasz byl pocz<ttkowo za wiosk<t Яаw~сіп, па terebinski las wy
cofywac si~. 

Pytanie: Powiedzcie czy mieliscie boj z wojskiem і czy ЬуІа po
gon za wami? 
Odpowiedz: Pogon byla za паті і za ostatпimi grupami, і w tej роgо
пі zostal zabity ")aroslaw" і dziesi~ciu z пaszej calej grupy. 

Pytanie: Powiedzcie mi, kiedy zgropowaliscie sit: w lesie dct
bгowskim і jaki dostaliscie гozkaz dalszej dzialalnosci waszej? 
Odpowiedz: Му dostalismy rozkaz, azeby піе rozchodzic si~ ро 
wioskach w 2-3 і sіІпіе koпspirowac si~ do drugiego rozkazu, kie
dy b~dzie powolaпie z powrotem. Му porozchodzilismy si~, kazdy 
w swoj<t stroп~. )а ze swoim koleg<t "МаІуп<t" poszedlem do wsi My
c6w. Poszlismy do wsi Myc6w gmiпa Belz powiat Hrubiesz6w. W tej 
wsi ja bylem kolo pi~ciu tygodпi, przez cale wysiedleпie. W tych 
tygodпiach poszedlem do lasu uhryпowskiego, gdzie si~ spotka
lem z grup<t UZB2

• Та grupa byla zЬіегапа, пawet піе mieli swego 
dow6dcy. Bylem z піmі okolo 5 dпі, а potem odlctczylismy si~ od 
пісh і poszedlem w \asy cichoborskie. Tam zпajomych odпalazlem 
і wr6cHem z powrotem do las6w uhryпowskich, gdzie spotkalem 
si~ z dow6dc<t "Prirw<t"- glбwпym пaszym dow6dc<J. Mial przy so
bie w lesie оЬгоп~. byl przy піm "Skrzydlaty" і moja siostra jako sa
пitariuszka WiN. Dow6dca "Prirwa" odlctczyl si~ od паs wraz ze SW<J 
ochroп<t і poszli w іппуm kieruпku. А pozostal "Skrzydlaty", moja 
siostra, imi~ Aleksaпdra ps. "Dara" і druga saпitariuszka ps. "НаІа" 
і .,Dubyпa", пazwiska піе zпam, і ja pi<tty. "МаІупа" pozostal przy 
"Prirwie". [ ... р 

z UZB - skrбt nierozwini«:ty. 
3 Pomini«:to fragment о siostrze Iwana Nowosada і ki\ku znanych mu 

czlonkach oddzialu. 
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Przestuchat dnia 2 ІХ 1946 r. 
Kottuniak 

Na tym koncz~ swoje zeznania, 
ро odczytaniu protokotu 
sktadam wtasnor~czny podpis4• 

Oryginal, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t. 11, Protok61 przesluchania lwana No
wosada, 1 wrzєSnia 1946 r., k. 57-59. 

• Brak podpisu. 



1946 wrzesied 10, Toaaszowskie 

Wykonane w МБР tluzaczenie na j~zyk polski 
protokolu nieznanego pracownika adzinistracji 
Okr~gu ІІІ о agitacji przeciwko wsp6lpracy 
polsko-ukrainskiej we wsi Wasyl6w w okresie 
lipca-wrzesnia 1946 r. 

Protok6l spisany dnia 10 wrzesnia 1946 r. 

Му, nizej podpisani, stwierdzamy, ze od dluzszego czasu zauwa2:a 
si~ agitacj~ przeciw wsp6lpracy polsko-ukrainskiej. Organizatorem 
tej akcji jest pan Leonowicz jan, dawniej zamieszkaly w Poturzynie, 
dzis wyst~pujctcy pod pseudonimem "Burta". Dnia 26 Іірса 1946 r., 
b~dctc w Wasylowie, ро towarzyskim spotkaniu z oddzialem UPA 
wniбsl pretensj~ do niekt6rych obecnych mieszkanc6w wsi (Pola
k6w), ze oni wsp6lpracujct lub pomagajct "bulbowcom bandytom". 
Nast~pnie zakazal z wielkim zagrozeniem, iz nie wolno dostawiac 
zadnych towar6w "banderowcom". ZabronH w taszczowie kupowac 
w~dliny, jezeli one majct isc w r~ce "banderowc6w". Osobom, kt6re 
b~dct kupowac "banderowcom" towary, zarekwiruje je. TwierdzH, ze 
zadnej wsp6lpracy mi~dzy WiN а UPA nie ma і wrogo odzywal si~ 
о takiej wsp6lpracy. 

Dnia 26 sierpnia w Wasylowie rozpoezctl nowct kampani~ przeciw 
tym, ktбrzy majct kontakty z bulbowcami. ZabronH kupowac domy, 
m6wictc, ze te, kt6re sct juz przywiezione, spali. Domy sct kupowane 
ро minimalnej cenie ро 30-40 tys. za dom dlatego, аЬу pom6c bied
niejszym polskim gospodarzom. ZabronH dawania zaprz~g6w "bul
bowcom", wy2:ywienia і kwaterowania. Dziewczynkom, kt6re b~dct 
rozmawiac z "banderowcami", b~dzie scinal wlosy, а nareszcie glow~. 
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Gdy odebrano ztodziejom krowy, jedna z nich zwrбcona byta 
Ukraincowi. О tej krowie "Burta" wyrazH si~ tak, ze lepiej byto prze
pic t~ krow~. jak oddal: Ukraincowi. Nareszcie UPA wyzwat bandy
tami, ztodziejami і mбwH, ze jeszcze b~dzie jct sam ЬН. TwierdzH, ze 
UPA ma kontakty z UBP і NКWD w Tomaszowie Lubelskim. 

W tym czasie, to jest podczas przebywania "Burty" w Wasylowie 
u )anka Lepionki, byt postawiony "Jaworenkiem" z UPA kon, jaki 
w tajemniczy sposбb zginctt. Wydaje si~, ze jest to nauczka, azeby 
nie trzymal: banderowskich koni. Gdy о tym pocz~to mбwic gtosno, 
ze to "Burty" sprawa, "Burta" pistoletem роЬН Eugeniusza Lepionk~. 
ze ten przetrzymywat konia bulbowskiego і potem kradziez sktada 
si~ па niego. Wreszcie, ze kon ostatecznie nie jest skradziony а zre-
kwirowany. . 

8 wrzesnia 1946 г. роЬН Silnickiego Stanistawa bez zadnych pod
staw, majctc pretensje о jakies konie, ktбre sam przestat komendan
towi UPA "Dudzie" і sam wszystko zatatwiat, wi~c konie byty tylko 
pretekstem, аЬу zbic Silnickiego Stanistawa. Przy biciu odgrazat 
si~. ze zastrzeli go і jeszcze 20 оsбЬ, ze zyj<t w zgodzie z Ukrainca
mi. TwierdzH, ze Silnicki Wtadystaw przewozi meldunki od UPA do 
"'КWD w Tomaszowie, czyni si~. ze dane fakty sct absurdem. МбwН, 
ze jeszcze sam b~dzie strzelat bulbowcбw і przyjdct oddziaty z Za
chodu, to my im pokazemy. 

!Jryginal, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t. 7, Protokol, 10 wrzesnia 1946 r., k. 40. 



1946 listopad 23. Toaasz6w Lubelski 

Fragaent protokolu przesluchania zolnierza 
koapanii UPA "Wilki"-2 Michala Podg6rskiego 
"Chaary• dotycz~cy jego udzialu w ataku 
UPA і WiN na instytucje reziau koaunistycznego 
w Hrubieszowie 

[ ... ) Pytanie: Gdzie wi~cej ЬгаІіsсіе udzial w jakims napadzie 
і w jakiej miejscowosci? 
Odpowiedz: W miesictcu przy koncu maja 1946 r. bralem1 сzуппу 

udzial w пapadzie па PUBP w Hrubieszowie і w tym to czasie uzbro
joпy bylem w КВК, і w tym пapadzie bralem udzial pod dowбdztwem 
"Dudy", prawidlowego пazwiska jego піе zпam, zamieszkalego gdzie, 
tego піе wiem, zdaje mi si~. ze pochodzi ze wsi Bogurodzica kolo Hru
bieszowa, za okupacji пiemieckiej byl w zaпdarmerii пiemieckiej. 

W czasie пapadu па PUBP w Hrubieszowie- brala udzial UPA 
і WiN. Ze stroпy UPA bylo паs okolo 400 ludzi, czyli 4 grupy pod 
dowбdztwem komeпdaпtбw: 

1. "Dudy"; 
2. "Dawida", prawidlowego пazwiska jego піе zпam, pochodzi 

z Turkowic powiat hrubieszowski, mial okolo 80 ludzi; 
З. "Czausa", prawidlowe пazwisko Kral, іmіепіа піе zпam, w cza

sie okupacji пiemieckiej byl w policji ukrainskiej па posteruпku 
Szczepiatyп; 

4. "Hromowego", Kuchalski, іmіепіа піе zпam, pochodzi ze wsi 
Szmitkбw powiat Hrubieszбw. 

1 Michai Podg6rski .,Chmara" - ur. w 1928 г. w Korczminie, :ioinierz UPA 
w kompanii .,Wi\ki"-2. 
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)а w tym czasie bylem pod dow6dztwem "Dudy", kt6ry w swo
im oddziale mial 35 ludzi. Glбwnodowodz<Jcym tej calej grupy ЬуІ 
.Prirwa", prawidlowego nazwiska nie znam, pochodzH z zagranicy, 
z ZSRR. 

W czasie tego napadu ze strony Polak6w, czyli organizacji WiN, 
ЬуІо okolo 500 ludzi. Dow6dcami grup ЬуІі "Miot", prawidlowego 
nazwiska nie znam, "Siepy", "Skrzydlaty"2 і "Niemy", nazwisk ko
mendant6w ja nie znam і nie wiem, gdzie kto zamieszkuje. Kto ЬуІ 
glбwnodowodz<Jcym ze strony Polak6w organizacji WiN, tego nie 
wiem. W bron cala grupa UPA і WiN byla zaopatrzona, w КВК і au
tomaty, bron maszynow<J. Wiele tej broni maszynowej bylo, tego 
okreslic jest trudno. 

Pytanie: Opowiedzcie саІу pnebieg tego napadu па PUBP 
w Hгubieszowie. 

Odpowiedz: Przyszedl rozkaz od dow6dcy "Prirwy", zeby wszystko 
wojsko UPA sci<Jgn<JC do roboty. Punkt zborny ЬуІ w lesie terebin
skim niedaleko Hrubieszowa. W lesie terebinskim zebrala si~ na
sza grupa і w nocy poszlismy do lasu podhoreckiego pod Hrubie
szowem. W tym lesie bylismy przez саІу dzien. Przed wieczorem 
przyszly polskie oddzialy z WiN і w nocy wyruszylismy na Hrubie
S"Zбw za posrednictwem paru ludzi z Hrubieszowa, kt6rzy nas za
prowadzili na stanowiska. Rozpocz~cie walki znak um6wiony ЬуІ: 
·"yrzucenie torpedy na koszary wojska sowieckiego. Wymienione 
~rupy mialy swoje zadania а mianowicie: grupa, w kt6rej ja bylem, 
;юd dow6dztwem "Dudy", "Hromowego", "Dawida" nacierala na ko
sLЗry wojsk sowieckich. "Czaus" z jednym oddzialem WiN poszli na 
\ КWD sowieckie, "jasen" mial rozbic poczt~. а reszta oddzial6w po
S"Zia na Urz<Jd Bezpieczenstwa і Milicj~ Obywatelsk<J. Walka trwala 
Jkmo 2 godziny czasu. 

Ро napadzie zacz~lismy ust~powac spokojnie az do szosy zamoj
skiej. Na tej szosie nadjechaly З maszyny wojska, jakiego, tego ja nie 
-'"Іеm. Zacz~li do nas strzelac, my odstrzeliwuj<JC si~ wycofalismy si~ 

: Pseudonim .. Skrzydlaty" powstal Ьус moze jako Humaczenie па j~zyk 
;.olski pseudonimu .. Krylaty". ChodzHoby wtedy jednak о Eugeniusza Nesto
o.~k.l.Krylatego" (1924-1946), dowбdc~ kompanii .. Wilki"-1. 
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па swoje puпkty і miejsca. W czasie tego пapadu ja r6wпiez strzela
lem z КВК. Wiele razy wystrzeШem, tego піе pami~tam. 

Pytanie: Podajcie tych ludzi nazwiska і imiona, miejsca za
mieszkania tych ludzi, ktony ЬгаІі udzial w napadzie па PUBP 
w Hгubieszowie. 

Odpowiedz: Zпam пast~puj'lce пazwiska [ludzi], ktбrzy ЬгаІі udzial 
w пapadzie па PUBP Hrubiesz6w, а miaпowicie: 

1. Szopiak Piotr, sуп піе wiem [czyj], ps. "Berezynski", zamiesz
kaly Leszkбw gmiпa War~z powiat Hrubieszбw, uzbrojoпy byl МР. 
w UPA jest szeregowym: 

2. Hпidyk Semko, sуп Maksyma, pseudo "Wowk", zamieszkaty 
Korczmiп gmiпa Tarпoszyп powiat Tomaszбw Lubelski, posiada 
КВК, jest пadal w oddziale w lesie; 

З. Tadra Нгус, sуп Іwапа, ps. "Суgап", zamieszkaly Korczmiп, po
siada КВК і jest w grupie lesпej; 

4. "Grozпy", prawidlowego пazwiska піе zпam, zamieszkaly 
Szmitkбw gmiпa War~z powiat Hrubieszбw, mial diegtiarowa; 

5. "Zurawel", prawidlowego пazwiska jego піе zпam, zamieszkaly 
Zawiszпia gmiпa Zabuze powiat Hrubieszбw, mial diegtiarowa; 

6. "Kawka", prawidlowego пazwiska jego піе zпam, zamieszkaly 
Horodlowice gmiпa Zabuze powiat Hrubieszбw, mial diegtiarowa; 

7. "Surmacz", пazwiska prawidlowego піе znam, [zamieszkaly] 
Siebieczбw gmiпa War~z powiat Hrubiesz6w, mial automat PPSz; 

8. zпam ро ps. jak "Moroz", "jawir", "SokH", "jaworeпko", "Choro
bry", "Solowij", "Goпta", "tewko", "Przybywszy", "Суgап", "Kawka'", 
"Woroпa", "Berkut", "НогоЬес", "Wistuп", "Нгіzпу", "Soroka", "tysy'", 
"Pimsta", "Каlупа". 

Tych wszystkich, со wymieпHem, prawidlowych пazwisk ani 
miejsc zamieszkania nie wiem, wszycy pochodz<t ze wschodu. 

Pytanie: Gdzie wi-:cej bгaliscie udzial w napadach lub гabun
kach? 

Odpowiedz: W пapadach wi~cej пigdzie udzialu nie bralem. Bylem 
jeszcze raz z "Krukiem", dowбdc<t пaszej grupy, w Tuszkowie kolo 
Belza, gdzie zbieralismy ubrania dla partyzantбw UPA, dla tych, kt6-
rzy S<t bezdomпi. Bylo to w miesi<tcu sierpniu 1945 г. і w tymze mie-
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SЇ<JCU we wsi Korczmiп zabralismy 2 swiпie, w Machпбwku 2 swiпie, 
w Вudупіпіе 2 swiпie od gospodarzy dla Ьапdу UPA. Wуmіепіопе 
swiпie przywiezlismy do wsi Korczmiп do Burszty Aпdrzeja. Pobili
smy je, z mi~sa wугоЬіопо kielbasy, а slопіп~ stopioпo і to wszystko 
zabral Kwasпy Mikolaj ps. "Maly" zamieszkaly Wasylбw powiat To
maszбw Lubelski, gdzie mi~so odstawH gdzies do magazyпu. 

Pytanie: Ostatnio kiedy widzieliscie si~ z .,Prirwct", "Кrukiem"? 

Odpowiedz: Z "Prirw<t" widzialem si~ jeszcze w maju 1946 г., zaraz 
ро napadzie па Hrubieszбw, we wsi Kosciaszyп gmiпa War~z po
wiat Hrubieszбw. Wygl<Jda оп [па] lat 20, wysoki ЬІопdуп, szczuply. 
Іest dosc mlody, Ьо jeszcze nie goli si~, пajwi~cej przybywa we wsi 
Hulcze gmiпa War~z. Kosciaszyп gmiпa War~z powiat Hrubieszбw. 
Najwi~cej przyЬywa we wsi Kosciaszyп u Szaworskiego, jak па imi~ 
гбwпіеz піе wiem. W Zпіаtупіе u Kozaka, іmіепіа піе wiem, u піеgо 
jest schroп, па podwбrzu jest dбl па smieci, а z boku zпajduje si~ 
schroп. [ ... ) 

Przesluchal: І-І Maryflczak Zezпal: І-І Podgбrski М ichal 

Odpis, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t. 11, Protok61 p~esluchania Michala Pod
_q6rskiego, 23 /istopada 1946 r., k. 69-72. 



1947 styczen, Warszawa 

Fragzent stenograzu zeznan 
Mariana Gol~biewskiego "Stera• na procesie 
І Zarz~du Gl6wnego WiN na tezat wsp6lpracy 
DSZ-WiN z UPA 

OskaГZoпy: [ ... ) W poiowie kwietпia [1945 r.] Ukraincy па powiecie 
tomaszowskim і lubartowskim rozrzucili ulotki пawoiujctce do zgo
dy mi~dzy Polakami а Ukraincami. Miaiem w6wczas dwie drogi wyj
scia: albo dac chiopom polskim па tych tereпach ochroп~ zbrojпCJ, 
czyli tworzyc samoobroп~ albo dojsc do porozumieпia z tymi, kt6rzy 
w tej chwili wycictgajct r~k~ do zgody, а kt6rzy dotychczas atakowali 
і пiszczyli ludпosc polskCJ. Uwazaiem, ze роwіпіепеm raczej wycict
gпctc r~k~ do tych, kt6rzy w tej chwili juz nie chcct z паmі walczyc. 

І tu dochodzimy do kwestii tzw. wsp6ipracy :z. UPA. W zwiCІzku 
ze wspomпiaпymi ulotkami postaralem si~ przez moich podwlad
пych w tereпie, kt6rzy mieli koпtakt z Ukraincami, о spotkaпie z ich 
przedstawicielami. Przyszli dwaj przedstawiciele ich glбwпego 
komitetu wykoпawczego, со mialo паdас spotkaпiu charakter po
lityczпy oraz wojskowy dow6dca rejoпu "Wyr"1

• Sprawy te SCJ Wyso
kiemu Sctdowi zпапе chociazby z akt, w kt6rych jest powiedziaпe, ze 
propoпowali паm pewпct wsp6lprac~ polityczпCJ. 

Byl to krok pierwszy, kt6ry jest пajtrudпiejszy. Za tym krokiem пie
stety poszly іппе. Та moja wsp6lpraca miala li tylko charakter ochro
пy ludпosci. Dalsze przegi~cia, dalsze, ze tak powiem, p6jscie poza 
ramy tego- to juz jest dowolпosc poszczeg6lпych ludzi і- пazwal-

1 W oryginale: .. Zyr". 
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Ьуm to - hipergorliwosc tereпu. Z Ukraincami wi~cej піе spotkalem 
si~. Bylo to jedyпe spotkaпie w dпiu bodaj 21 maja 1945 r: Ukraincy 
tedпak, majotc juz реwіеп koпtakt па паs, піероkоіІі паs о tyle, ze stale 
nagabywali, jaka b~dzie odpowiedz, со b~zie, jak b~dzie itd. 

Wyrazem tych spotkan S<t пotatki, ze byl jakis przedstawiciel ich 
podziemпego rzotdu, kt6ry pytal si~. jak te sprawy b~d<t zalatwioпe. 
Oczywiscie w trakcie rozwoju tych пaszych stosuпk6w ja musialem 
w dalszym ciotgu dbac о to, Ьу піе bylo zadrazпieпia, Ьо dobrze wie
dzialem, ze па tereпie Rzeszowskiego w dalszym ciotgu walki mi~
dzy oddzialami UPA а koпspiracjot istпiejot. ]а do tej walki піе chcia
tem dopuscic. ( ... ] 

Pгzewodniczctcy: Мо:іе pan bli:iej okreslic organizacj~ UPA? 
Oskar:ioпy: Ruoh wolпosciowy ukrainski sklada si~ z szeregu grup. 
ledпot z пісh jest UPA. UPA to піе byla tylko grupa zbrojпa, аІе r6w
nІez miala ze sobot zaplecze polityczпe. Grupa ta miala gl6wпy ko
mitet ukrainski, przemiaпowaпy па rzotd koпspiracyjпy ukrainski, 
кt6ry byl tymczasowym przedstawicielem tej grupy wojskowej 
~-zgl~dпie grupa wojskowa byla ramieпiem zbrojпym tego rzotdu. 

Pгzewodniщcy: Czy przedstawiciele UPA przedstawiali panu, 
z kim majct kontakty za graпicct? 
Oskar:ioпy: Tak jest. Powiadali, ze majot koпtakty z ruchami pod
z•emпymi па Litwie і Bialorusi, w Rumuпii і пawet па W~grzech. 

Na wпiosek przewodпiczotcego Sotd odczytuje wyj<ttki z zezпan 
oskar:ioпego w sledztwie па kartach 140-142 і 127-130 tom ІІІ: 

.Іeszcze w 1945 r. UPA wysuп~a propozycj~ пawiotzaпia koпtaktu 
z АК. Poprzedпio, w czasie okupacji пiemieckiej, wsp6lpracy takiej 
n1e bylo, poпiewaz UPA wsp61пie z Niemcami gп~bila ludпosc pol
sq. Zпam caly szereg fakt6w mord6w dokoпywaпych па Polakach 
przez bulbowc6w w czasie okupacji. 

Przclom w stosuпkach пast4lpil w 1945 r., ро wyzwoleпiu Polski. 
Wsp6lprac~ zapropoпowali upowcy. Та iпicjatywa zostala przez паs 
podj~ta przez mego podwladпego Polakowskiego, kt6ry mial w te
:-enie kontakt z Ukraincami. Postaralem si~ о spotkanie z ich przed
stawicielami. Do spotkania doszlo 2 maja 1945 r. Przybyli 2 przed-
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stawiciele z ich gtбwnego komitetu wykonawczego "Szejk"2 і "Hrab", 
а "Wyr" reprezentowat organizacj~ wojskowCІ. Oswiadczyli, ze sct 
czlonkami organizacji nacjonalistycznej Rady WyzwolenczejЗ, ktбra 
jest zwolenniczkCІ oderwania si~ [Ukrainy] od ZwiCІzku Radzieckie
go і wspбlpracy scislej z Niemcami. Ukraincy prosili о wydelego
wanie przedstawiciela polskiego podziemia do Rady Wyzwolenczej 
і umozliwienia spotkania z kims z naszych przedstawicieli w Loп
dynie. )ako puпkt wyjsciowy do rozmбw proponowali uzпanie Ііпіі 
Curzoпa jako graпicy mi~dzy Polskil а UkraiПCІ і zaznaczyli, ze prze
ciwni SСІ wysiedleпiu Ukraincбw z Polski. Zgodzilismy si~ wzajem
пie, ze nie b~dziemy si~ zwalczac. Ustaloпe zostaly hasta sluzCІce dla 
koпtaktowaпia si~ oddziatбw WiN і UPA w sprawach tereпowych. 
Takim haslem byto podniesienie czapki па karabiпie oraz dwukrot
пe роdпіеsіепіе karabiпu w gбr~. Ро takim hasle оЬіе stroпy podej
mowaty rozmowy. ProsHem przedstawicieli UPA о udzielenie wia
domosci z terenu za ІіпіСІ Curzoпa. Те iпformacje, jakie otrzymalem 
і te, ktбre im пawzajem dawalem о Polsce, byty to iпformacje пatury 
ogбlпej і dotyczyty wszystkich dziedziп zycia". 

Pп;ewodniщcy: ZloZyliscie takie zeznanie? 
OskaГZoпy: Tak jest. 

Pп;ewodniщcy: Zgodnie z prawdct? 
OskaГZoпy: Tak jest. Jest реwпа пiescislosc sforinutowan, ale w za
sadzie w gtбwпych kieruпkach zgadza si~. 

Przewodпiczilcy odczytuje protokбt z przesluchaпia z dпіа 1 lu
tego 1946 r. zawarty па stroпie 145-147 tomu ІІІ: "W listopadzie 
1945 r. mielismy wystac пasz winowski patrol па Ukrain~ celem ze
braпia iпformacji. Patrol tеп mial Ьус pilotowany przez UPA. Sprawa 
juz byta uzgadпiaпa z UPA. Omawialem t~ spraw~ z szefem okr~gu 
lubelskiego. Potem jedпak wystaпie patrolu nie doszto do skutku. 
poпiewaz uznalem realizacj~ tego za zbyt trudпe. "ZrCІb" skladat mi 
ustпe sprawozdania z rozmбw, jakie prowadzH z UPA. Upowcy skar-

2 W oryginale: .. Szcik". 
3 Chodzi о Ukrainsk<t Gf6wnё} Rad~ Wyzwolenczё}. 
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zyli si~, ze wladze Zwi<}zku Radzieckiego stosuj<} wobec пісh repre
sje, ze poпosz<} wiele ofiar. ВуІо u пісh wielu гаппусh і prosili WiN 
о udzieleпie ротосу ich гаппут. Zgodzileт si~ па to і роІесіІет 

.Zr~bowi", Ьу гаппут udzielac takiej ротосу, jaka іт b~dzie ро
tгzеЬпа. UPA prosila о koпtakt z pгzedstawicieleт KG WiN, poпie
waz chcieli от6wіс waruпki wspбlpracy па szersz<} skal~. W тоіт 
okr~gu hrubieszowskiт ЬуІа juz podpisaпa lokalпa uтowa 27 paz
dzierпika. W tej uтowie ЬуІо powiedziaпe о wzаjетпут udzielaпiu 
sobie іпfогтасjі і wутіапіе тaterial6w oraz ЬуІ specjalпy puпkt, 
ktбry dotyczyl ротосу lekarskiej і opieki паd гаппуті". 

Przewodniczctcy: Zlozyl pan takie wyjasnienie? Zgodnie 
z prawdct? 
OskaГZoпy: ZІоЇJуІет. )ezeli chodzi о wyslaпie patrolu, ЬуІа to ch~c 
z тojej stroпy wyslaпia takiego patrolu па propozycj~ Ukrainc6w, 
аІе wyrazпie podkreslileт, ze patrol tеп тіаІ stwierdzac waruпki 
bytu Polak6w, kt6гzy tат byli. 

Przewodnicцcy: Со do pomocy sanitarnej? 
OskaГZoпy: Nie ЬуІо пawet тоzпоsсі. 

Przewodnicцcy: Czy ЬуІа о tym mowa? 
OskaГZoпy: Zwracali si~ z tak<} propozycj<}. 

Przewodnicцcy: Czy ЬуІа zawarta umowa 27 pazdziernika, ze 
jak bt:dzie ktos ranny, to bt:dziecie udzielac pomocy? 
OskaГZoпy: Nie odpowiada. 

Przewodпicz<}cy odczytuje jeszcze jedeп wyj<}tek z zezпan Gol~
biewskiego w sledztwie zlozoпych З wгzesпia 1946 г.: "ВуІет za 
рогоzuтіепіет z UPA, poпiewaz ро dojsciu ich do wladzy па Ukra
iпie тіеlі si~ ustosuпkowac do паs, to znaczy, do podzieтia, ргzу
сhуІпіе. ВуІет za роgІ~Ьіепіет wspбlpracy. t.C}czyly nas wsрбІпе 
сеІе: dоkопапіе ргzетіап spoleczпo-politycznych w Polsce z пaszej 
stroпy і takich saтych па Ukraiпie z ich stroпy. lstпiala tez тozli
wosc twoгzeпia гаzет z Ukrain<} wsp61пego panstwa". 

Oryginal, maszynopis. AIPN BU 1568, t. 4, Zeznania Mariana Goli;biewskiego, 
b.d, k. 86-90. 



1У47 styczed 16, Warszawa 

Fragaent stenograau zezna6 Mariana 
Gol~biewskiego •stera• na procesie І Zarz~du 

Gl6wnego WiN dotycz~cych roli wsp6lpracy z UPA 
w dzialalnosci DSZ-WiN 

[ ... ] Meldowaпo mi r6wпiez wtedy о kwestii ukrainskiej. Podali mi, 
ze Ukraincy sct coraz bardziej пiecierpliwi і tеп, kt6ry byl w grudпiu, 
podal, ze опі oczekujct па jakcts koпkretnct odpowiedz. Majctc па uwa
dze teпdeпcj~ wypowiedziaпct do mпіе przez рапа Rybickiego w spo
tkaпiu grudпiowym czy listopadowym, podalem im, ze koпkretnie 
паІеzу tгLymac si~ z dala, піе mпiej піе robic z піmі jakiejs wojпy, Ьо 
jak zerwiemy stosuпki, to sytuacja moze si~ pogorszyc, а przeciez ce
lem, kt6ry mi przyswiecal w maju 1945 г., bylo wlasпie uspokojeпie 
tych stroп. Dlatego, zeby odwlec spraw~, zeby odwlec jakcts eweпtu
alпct akcj~ ze stroпy Ukrainc6w, kazalem zapytac si~ ро prostu - zeby 
mieli zaj~cie - jaki jest ich stosuпek do ziem polskich tzп. do Wolyпia, 
Malopolski Wschodпiej itd. Те руtапіа to bylo zaj~cie dla Ukrainc6w 
па dluzszy okres czasu, Ьо jedпak przerzut od tereпu tomaszowskie
go do ich glбwпego rzctdu trwal od trzech do czterech tygodпP. Tak 

1 Odpowiedz nadeszla juz w styczniu 1946 r. і prawdopodobnie zostala 
przekazana przedstawicielom WiN. Nie wiadomo, kto byl jej autorem і na 
jakim poziomie politycznym zostala zredagowana. Wielce Szaпowny Рапіе 
н Tatar'; па Panskie іусzепіе оdпоsпіе wyjasпieпia пaszego staпowiska wobec 
sprawy graпicy Ukraiпy і Polski odpowiadamy: sprawt; tt; w szczeg61ach пaj
lepiej wyjasпic mogq kompeteпtni przedstawicie/e naszego kierowпictwa па 
konferencji z przedstawicielami Waszego kierownictwa podziemпego. ВуІоЬу 
dobrze, gdyby taka konfereпcja szybko sit; odbyla. [ ... ). Polsko-ukrajiпski stosun
ky w 1942-1947 rokach u dokumentach OUN ta UPA, pod red. W. Wiatrowye1.a, 
Lwiw 2011, s. 1133. Trum. z ukr. 
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samo ich odpowiedz. а potem ewentualnie nasza odpowiedz, wi~c 
zyskiwalismy na czasie і stosunki poprawne utrzymywaiy si~ dla 
nas korzystnie і permanentnie prawie. То bylo prawie wszystko. [ ... ) 

Oryginal, maszynopis. AIPN BU 1568, t. З, Zeznania Mariana Golf;biewskiego, 

16 stycznia 1947 r., k. 16. 



1~47 styczen 16, Warszawa 

Frag~ent stenogra~u zeznan 
Mariana Gol~biewskiego "Stera" na procesie 
І Zarz~du Gl6wnego WiN dotycz~cych 
jego wsp6lpracy jako ko~endanta DSZ-WiN 
Inspektoratu Za~ojskiego z UPA 

[ ... ] Adwokat PalatyПskP: Czy pan uwaial tt: dzialalnosc za szko
dliWct dla organizacji czy za dobJёt? 
OskaГZony Gol~biewski: Za szkodliwq nie tylko dla organizacji, а\е 
і dla spoleczenstwa. 

Adwokat PalatyDski: Czy to jest panski obecny poglctd, czy ow
czesny? 

OskaГZony Gol~biewski: То jest mбj staly poglqd і przedtem, і po
tem. 

Adwokat PalatyDski: Panu ЬуІу odczytane warunki, ktore нDzi
ryt" przeslal do "105" (kryptonim UPA). Sctd zadal panu pyta
nie, аІе pan niezupelnie dokladnie odpowiedzial, ktore z tych 
punktow odpowiadajct instrukcji, а ktore ЬуІу juz wlasnym 
tworem "Dziryta". Prosz-: Wysoki Sctd о powtorne ujawnienie 
tego dokumentu. 

(Sqd odczytuje [z] akt sprawy odpowiedni dokument). 
OskaГZony: Mozna powiedziec, ze ta umowa jest jakby przedluze
niem tego, со stalo si~ w maju 1945 r. па poludniu wojewбdztwa lu
belskiego w powiecie tomaszowskim. Wyrazem tych tendencji jest 

2 jan Zylber-Palatynski (1904-1975)- adwokat, specjalista prawa karne
go, od 1946 r. prowadzH w Warszawie wlasn<І kancelari~ adwokack<І. 
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podkresleпie, ze jest tymczasowa і lokalпa, а паst~рпіе ochraпia 

ludпosc, со glбwпie miala па celu. Dalsze sprawy to juz jest wlasпa 
iпicjatywa tego dowбdcy, ktбry chcial to sobie lepiej zorgaпizowac. 
Wyrazem tego, zeby byl spokбj w tamtych stroпach, zeby dac lud
nosci zabezpieczeпie, jest to, zeby піе wszczyпali zadпej akcji і ch~c 

podporzc:tdkowaпia oddzialбw UPA со do akcji decyzji "Dziryta", czy
li "Zagonczyka". То mial "Zagonczyk" па celu. Dalsze sprawy to jest 
wykroczeпie poza ramy. 

Adwokat PalatyПski: Ktore sprawy SCI wykroaeniem poza ramy 
(niedoslyszane). 

OskaГZoпy: Та sprawa піе byla poruszaпa. Nie mozпa пarzucac wa
runkбw jedпostroппych, jezeli si~ chce, zeby druga stroпa dotrzy
mala waruпkбw.-( ... ) 

Oryginal, maszynopis. AIPN ВИ 1568, t 4, Zeznania Mariana Golt;biewskiego, 
16 stycznia 1947 r., k. ЗО. 



1~47 styczed 17, Warszawa 

Fragшent stenograшu zeznan prezesa Obszaru 
Centralnego WiN J6zefa Rybickiego "Macieja" 
na procesie І Zarz~du Gl6wnego WiN na teшat 
wsp6lpracy WiN z UPA 

Przewodniщcy: Prosz-: powiedziec о stanowisku pana do 
umowy zawartej z UPA. То, со pan powiedzial wczoraj, jest nie
zrozumiale. Otrzymal pan raport, ze umowa zostala zawarta, 
zostaly wymienione dokumenty ratyfikacyjne, warunki poda
ne, przyj-:te z pewnym zastrzezeniem. Teraz pan wspomina, 
[ze] nie wydano iadnych pisemnych postanowien zaprzestania 
tej akcji. )а panu wytlumacz-:, dlaczego tego rodzaju pytanie 
panu zadaj-:. W czasie zeznania podal pan ( odczytujt: zdanie ze 
strony ... "dyskretne inspirowanie" ... ). 
Oskarzony Rybicki: Dla mnie jest to sprawa wyrazna і jasna. Z kon
cem wrzesnia [1945 г.] komendant Okr~gu Lubelskiego [WiN] 
zwr6cH si~ z interpelacj~. dlaczego nie ma odpowiedzi na zlozone 
raporty w sprawie porozumienia z UPA. Те raporty zostaly zlozo
ne pulkownikowi "Radoslawowi" bodajze z koncem czerwca czy 
pocz~tkiem lipca. Odpowiedzialem, ze о tej sprawie nic nie wiem 
і w tej sprawie si~ nie orientuj~. PolecHem przyslac wszystkie doku
menty jakiekolwiek byly, zrobic odpisy. Przyszly one na m6j punkt 
z koncem pazdziernika. Poniewaz wtedy wyjechalem wczesnieJ 
z Warszawy, Ьу Ьус w l:.odzi okr~zn~ drog~ na zjezdzie 4 listopada. 
te dokumenty wszystkie zostaly mi przywiezione do l:.odzi. Przed 
zjazdem otrzymalem je З wieczorem czy 4 rano. W kazdym razie 
mialem moznosc zapoznac si~ tuz przed zjazdem. Ро zapoznaniu si~ 
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~erowalem spraw~ па zjezdzie wobec pulkowпika Rzepeckiego 1
, 

).апоjсу2 і "Slawbora"3
, stawiajctc wпiosek - піе wiedzctc о aproba

.:Je Rzepeckiego - z wпioskiem пegatywпym: odrzucil: to. Dyskusja 
:rwala піе wiem czy 5 miпut. Wszyscy, Rzepecki, Saпojca, "Slawbor" 
~robowali m6j wпiosek: kategoryczпe zerwaпie wszelkich spraw 
1 UPA. Motywowalem w tеп spos6b, ze піе jestesmy orgaпizacjct. 
«tйra si~ moze wictzac z zewп~trzпymi czyппikami, prowadzil: po
;tyk~ zagraпiczпct, dodalem ze stroпy uczuciowej, ze kto byl w Po
..-staпiu Warszawskim, slyszal о Zieleпiaku4, to mu wystarczy. Prze
:-Jci UPA, jak to wyпika z tych akt, to jest SS "Galicja", to S<t te same 
~"РУ· Pomijam moje staпowisko osobiste пegatywпe, m6wi~ tylko 
4ko szef obsady. Uchwala zapadla jedпoglosпie 5 listopada. 

Jak m6wHem, ро zjezdzie 5 listopada pojechalem urzctdzal: sobie 
.зоm. Wr6cHem і 5 czy 16 do Warszawy, dowiedzialem si~ о aresz
~owaпiu Rzepeckiego, scictgпctlem па spotkaпie "Kogurta", Ьо si~ 
<anczyl jego 3-tygodпiowy urlop. Na zebraпie przyszedl kapitaп 
~~biewski, zebraпie uliczпe, referowalem z wyrazпct decyzjct: cal
<Owity koпtakt kategoryczпie zerwal:, піе wоІпо jakiegokolwiek 
<OПtaktu, kategoryczпie defiпitywпie zerwac, bez zadпej dyskusji. 
'а to si~ odezwal kapitaп Gol~biewski: "Dobrze wam to z g6ry m6-
-.-.c. аІе mysmy si~ zwictzali, пaplcttali". )а m6wi~: "Rozumiem ci~zkie 
~оzепіе, аІе prosz~ zrozumiec, w jakiej sytuacji wyscie postawili 
wmeпd~ glбwпct WiN. Gdy to wyjdzie па jaw, ja was zdezawuuj~ ofi-

• )ап Rzepecki .,Prezes" (1899-1983)- pulkowпikAK,od 7 majado6sierp
~ 1945 г. stal па cze\e Delegatury SH Zbrojпych па Kraj. 2 wrzesпiu utworzyl 
-...J 1еі miejsce orgaпizacjc; Wolпosc і Niezawislosc і staпCІl па jej cze\e. 

: Aпdrzej Saпojca (1899-1990) - pulkowпik АК. od marca 1945 г. stal па 
:zele Obszaru Poludпiowego DSZ-WiN. 

' )ап Szczurek-Cergowski .. Siawbor" (1897-1972) - pulkownik АК, 
• 1945 г. delegat DZS, nastc;pnie prezes Obszaru Zachodniego WiN. Aresztowa
~- przez UB 5 listopada 1945 г. Tu пazwisko wpisane ol6wkiem, nieczyte\пe. 

' Zieleniak - popu\arna wsr6d mieszkanc6w Warszawy nazwa rogu 
•І Gr6jeckiej і Opaczewskiej, gdzie w czasie Humienia Powstania Warszaw
-..uego w 1944 г. czlonkowie brygady SS Rosyjska Ludowa Armia Wyzwolen
;-z.a dokonali zbrodпi wojenпych. Przez wiele lat utrzymywala sic; opinia, ze 
:-ttrodпi dokonali Ukraincy z пiemieckiej dywizji .. Galizien", kt6ra jednak nie 
"ГJta udziaru w wa\kach w Warszawie. 
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сjаІпіе, Ьо піе mieliscie prawa". "Dobгze, postaram si~ rozwiC}zac, alt' 
jak?". Nie rozkazem, tylko pбjsc w tereп і tlumaczyc, Ьо pismo scho
wa do kieszeпi і b~dzie паdаІ utrzymywaJ koпtakt, tym bardziej, z.e 
wygiC}da z tego, ze pгzemawiaJ szczery zwoleппik, оп w to wierzy 
Jak otгzyma pismo, rozkaz, to go schowa do kieszeпi. ТгzеЬа wy
tlumaczyc, піесh рап go wciC}gпie па rozmow~ і zobaczy, ze to jest 
szowiпista wi~kszy піz ktokolwiek, оп рапu jeszcze Chelm zabieгze 
Poza tym t~ uchwaJ~ potwierdzH jeszcze zjazd w Роzпапіu. 

Ро tej rozmowie kapitaп GoJ~biewski odszedJ mоспо pгzybity. 
czuJ, ze b~dzie miaJ ci~zkie rozmowy w tereпie. Cos па pocz<ttku 
grudпia otгzymalem ... То mпіе rozzJoscHo, ze zпбw z tym pгzycho
dz<f, dowodem tego jest moja karta moze pгzykra, ze піе chce gadat 
Chcialem pгzygwozdzic "Kogurta", zeby si~ rozprawH ostateczпie ze 
swoim zast~pc<f. То jest саІа sprawa z UPA. [ ... ) 

Oryginal, maszynopis. AIPN BU 1568, t З, Zeznania ]ozefa Rybickiego, 17 stycz· 
nia 1947 r., k. 78-79. 



:~47 styczeb, Warszawa 

Fragaent stenograau zeznan prezesa WiN 
Jana Rzepeckiego na procesie І Zarz~du 

Gl6wnego WiN dotycz~cych wsp6lpracy 
DSZ-WiN z UPA 

[ ... ] Prokuratoг: Przejdzmy do zagadnienia dalszego. Oskari:ony 
sam wczoraj opowiadal, ze ро zameldowaniu mu о kontaktach 
w pracy teгenowej z ulaainslщ organizacjct faszystowslщ UPA, za
jctl takie stanowisko, ze naleiy zataгgi zalatwiac polubownie, nie 
strzelac do siebie, Ьо to nie jest potrzebne. )еіеІі naleiycie zrozu
mialem, to oskari:ony chcial przez to niewcttpliwie wyrazic swoje 
negatywne ustosunkowanie sit: do tego rodzaju kontaktow? 
Oskariony Rzepecki: Wyra:ienie ":іе to nie jest potrzebne" jest jakby 
niedokonczeniem, :іе nie potrzeba jest tworzyc sobie jeszcze jedne
go przeciwnika. 

Prokurator: )akie ЬуІо stanowisko oskari:onego w kwestii 
wspolpracy z UPA? 
Oskar:iony Rzepecki: Negatywne1

• 

1 W akcie oskaГZenia )ana Rzepeckiego znalazto sit: m.in. stwierdzenie: 
W ostatпich dпiach Іірса 1945 r. oskarioпy Rzepecki w Warszawie skoпtakto
wal sif; z komeпdaпtem Obszaru Ceпtralпego .. Radoslawem: kt6ry zawiadomil 
oskarioпego Rzepeckiego jako gl6wпego komeпdaпta orgaпizacji Delegatura 
Sil Zbrojпych па Kraj, іе Okrf;g Lubelski orgaпizacji Delegatura Sil Zbrojпych па 
Kraj пawiqzal wsp61pracf; z Ьапdаті ukrainskimi pod пazwq UPA. Oskarioпy 
Rzepecki wsp61pracf; z UPA akceptowal і роІесіІ .. Radoslawowi'; Ьу wsp61pracf; 
t~ паdаІ utrzymywac [ ... ]. AIPN BU 1568, t. 5, k. 26. 
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Prokurator: Jako oskariony godzi to swoje o5wiadczenie obec
ne z dokumentem zawartym w tomie VII па karcie 42, gdzie jest 
mowa о zadaniach grupy .,С", о dyskretnym inspirowaniu dzia
lalnosci organizacji ukrainskich, bialoruskich і litewskich. 
OskaГZony Rzepecki: Та karta jest zestawieniem jednej z rozm6Y• 
odbytych w marcu (1945 г.] z 6wczesnym komendantem generalem 
Okulickim2 na temat ewentualnego utworzenia takiej grupy, kt6ra 
zresztct nigdy utworzona nie zostala і ta karta miala sluzyc jako pod
stawa do nast~pnych rozm6w, kt6re do skutku nie doszly. 

Prokurator: Zatem te koncepcje jednak nurtowaly? 
OskaГZony Rzepecki: Tak jest. 

Prokurator: Znalazlo to nawet swoj wyraz w pisemnym elabo
racie. 
OskaГZony Rzepecki: W kazdej konfiguracji istnial program grani
czenia z tymi organizacjami. 

Prokurator: Graniczenie to jest rzecz jedna, а inspirowanie 
to jest rzecz druga. Poza tym tu jest mowa nie о narodowosci 
ukrainskiej і bialoruskiej, а о narodowosci polskiej. Jestem da
leki od identyfikowania UPA z narodem ukrainskim. 
OskaГZony Rzepecki: Zupelnie. ( ... ) 

Oryginal, maszynopis. AIPN BU 1568, t. 4, Zeznania ]а па Rzepeckiego, b.d, k. 85. 

2 Leopold Okulicki ,.NiedZ:wiadek" (1898-1946)- dow6dca АК w latach 
1944-1945. Rozwiilzat ііІ rozkazem z 19 stycznia 1945 r. 
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Wyjasnienie pracownika SB Okr~gu ІІІ 
llodzizierza Batalii •вlawackiego• dla WiN 
• sprawie los6w 5 os6b narodowosci polskiej 

Wyjasnienie 
w sprawie zaginionych [lub) usmierconych podanych nizej оsбЬ 

narodowosci polskiej z powiatu hrubieszowskiego 

1. wies Kadlubiska gmina Dolhobyczбw - zagini~cie wczesnCІ 

wiosn'l 1946 r. dwбch Ьгасі Kondratiuk6w; 
2. wies Leszczkбw gmina War~z- Нгус Юadki (а nie Grzegorz 

Kozlowski, jak podano) і jego matka Polka, ktбrzy zagin~li 
1711947 г.; 

З. wies Honiatyn gmina Dolhobyczбw - Zapal Piotr, ktбry zagi
ПCІl16 11947 r.; 

4. czterej Ьгасіа Kwiatkowscy- brak blizszych danych odnosnie 
miejsca ich zamieszkania і okolicznosci, w kt6rych mieli za
ginCІc; 

5. wies Oszczбw gmina Dolhobyczбw - Dunajczuk Zygmunt 
і jego zi~c Szambelak Feliks, zagin~li 16 Х 1946 г. 

Ad. 1. W czerwcu 1946 г. kapitan z podziemia polskiego WiN 
.Wiktor"-"Wyrwa" oswiadczyl naszemu przedstawicielowi, koledze 
.Zacharczukowi", iz podejrzewa, ze dwaj bracia Kondratiuk ze wsi 
Kadlubiska zostali zniszczeni przez oddzial UPA "Aniola" ("Hajdy"). 
Swбj poglCІd opieral па tym, ze ten oddzial mialby w czasie zagini~-
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сіа tych Ьгасі operowac w tym tегепіе. Kolega "Zacharczuk", а takZe 
dowбdztwo lokalпe UPA піе moglo dac kapitaпowie "Wyrwie" w te1 
sprawie Zзdпego zadowalajtlcego wyjasпieпia, poпiewaz "Апіоl. 
("Hajda") zgiп'll wraz z calym swym oddzialem w boju z bolszewi
kami NКWD w dпiu 26 11 1946 r. we wsi Liski. Zatem w tej sprawie 
піе ma zadпych swiadkбw. І dlatego dzis w tej sprawie піе mozпa 
dac dokladпych iпformacji; 

Ad. 2. Шadkiego Piotra і jego matk~ Katarzyп~ ukrainska spra
wiedliwosc rewolucyjпa ukarala kar'l smierci przez rozstrzelaпie 
jako podlych zdrajcбw Narodu Ukrainskiego za wspбlprac~ па rzecz 
UB w Hrubieszowie, МО w War~zu і WP w War~zu; 

Ad. З. w sprawie zagiпi~cia Zapala Piotra we wsi Нопіаtуп miej
scowe dowбdztwo UPA prowadzi citlgle dochodzeпie, lecz w spra
wie tej піе mozпa dac zadпych koпkretпych wyjasпien, gdyz brak 
jest dowodбw obci'lzaj'lcych jakichs ludzi. W tej sprawie UB aresz
towalo jedпego gospodarza ze wsi Нопіаtуп, ktбry do dzis siedzi 
w wi~zieпiu w Hrubieszowie; 

Ad. 4. оdпоsпіе zagiпioпych 4 Ьгасі Kwiatkowskich okazuje si~. 
ze do dпіа dzisiejszego пikt паm о tym піе zglosH, tak wi~c miejsco
we dowбdztwo UPA піс о tym піе wie. Nalezy podac blizsze dапе оd
поsпіе pochodzeпia, miejsca zamieszkaпia і okoliczпosci, w ktбrych 
mieli zagiп'lc wуmіепіопе osoby; 

Ad. 5. Duпajczuka Zygmuпta і jego zi~cia Szambelaka Feliksa, za
mieszkalych we wsi Oszczбw, ukrainska sprawiedliwosc rewolucyj
пa ukarala kar'l smierci przez rozstrzelaпie. Pierwszego za aktywпct 
wspбlprac~ z WP majtlCCl па celu zlikwidowaпie пaszych oddzialбw 
zbrojпych і пaszego ruchu wyzwolenczego. We wrzesпiu 1946 г. 

Duпajczuk Zygmuпt dostarczyl WP iпformacji о miejscu przejazdu 
oddzialбw UPA. W oparciu о jego doпos WP zrobHo dwie zasadz
ki па drodze Oszczбw-Hoпiatyп. Na zasadzk~ пajechaly dwie fury 
powstancбw (w dwбch odst~pach czasu і w dwбch гбzпусh miej
scach). Dzi~ki ostrozпosci powstancбw пikt z пісh піе zgiпctl. utra
coпo jedyпie 2 рагу kопі, radio, przyrztldy, akumulatory, skбr~. ma
terial ubraпiowy. 

Na tej podstawie Zygmuпt Duпajczuk zostal ostldzoпy jako pod
ly zdrajca, slugusa polskiego baпdyckiego wojska, ich wsp6lпika 
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w zwalczaпiu пaszych oddzialбw і jako zbrodпiarz (ale піе jako Po
lak) zostal ukaraпy karct smierci. 

Szambelak Feliks zostal rozstrzelaпy jako grabiezca, zawodowy 
ztodziej, kt6ry dokoпywal kradziezy па szkod~ ludпosci ukrainskiej 
w gmiпach Dolhobycz6w і PotuГZyп. W tej sprawy zalctcza si~ pro
tok6l. 

Uwagi: оdпоsпіе puпktu 4. zalctczoпe sct dodatkowe wyjasпieпia. 

Dпіа 81V 1947 г. 
Chwala Ukraiпie! 
"Blawacki" 

Wyjasпieпie dodatkowe 

Ad. 4. W puпkcie 4 chodzi о jakichs zagiпioпych 4 Ьгасі Kwiatkow
skich, kt6rzy mieliby zagiпctc w styczпiu 1944 г. (tak podaje polskie 
podziemie АК). Nam піс о tym піе wiadomo і w og6le оdпоsпіе tych 
os6b пiczego blizszego піе роdапо, ale moze to chodzi о 4 osoby пa
rodowosci polskiej, kt6re zostaly w baпdycki spos6b zamordowa
ne z iпicjatywy ageпta bolszewickiego, z pochodzeпia Ukrainca, ze 
wsi Kosciaszyп. Dzialo si~ to we wsi Kosciaszyп gmiпa War~z dпіа 
1 czerwca 1946 г. w czasie пajwi~kszego пacisku wysiedlenczego, 
Ьezposredпio ро пaszej akcji па Hrubiesz6w, kt6ra miala miejsce 
28 maja 1946 г. Wуmіепіопе wyzej 4 osoby пarodowosci polskiej 
(nazwisk піе zпam, wsr6d пісh byla kobieta) przed pierwszym 
dniem czerwca 1946 г. mialy przybyc do wsi Kosciaszyп z War~za, 
miasteczka zamieszkaпego przez Polak6w, gdzie stal polski garni
zon wysiedlenczy. Przed pierwszym dпiem czerwca Wojsko Polskie 
rozpowszechпHo. w tегепіе wiadomosc, ze w Kosciaszyпie zgiп~
ty 4 osoby пarodowosci polskiej, kt6re chcialy Ьгопіс Ukrainc6w 
przed wysiedleпiem. Ludпosc cywilпa polska і ukrainska піе chciala 
w to uwierzyc, Ьо WiN і UPA пawictzaly przyjacielskie stosuпki, kt6-
re przypiecz~towaпo krwict w czasie wsp6lпej akcji w dпiu 28 maja 
1946 r. па PUBP і NКWD w Hrubieszowie. Stwierdzoпo jednakze, ze 
taki fakt mial miejsce і sctdzoпo, ze jest to jakas prowokacja albo ze 
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stroпy bolszewik6w, albo WP w celu роr6zпіепіе Ukrainc6w z Pola
kami. Miejscowe dow6dztwo UPA zrobHo w tej sprawie dochodze
пie. Do dzis піе ma w tej sprawie zadпych dokumeпt6w па pismie, 
Ьо dochodzeпie to przeprowadzoпo szybko w czasie przepclпieпia 
tereпu przez WP. Nasza lctczпosc zostala wtedy zerwaпa і піе bylo 
mozliwosci przeprowadzeпia w tej sprawie prawidlowego sledztwa 

Stwierdzoпo tylko, со пastc:puje: wуmіепіепі 4 РоІасу zostali zli
kwidowaпi; likwidacji dopuscili sic: Ьапdусі bc:dctcy z pochodzeпia 
Ukraincami -Jwaп Dumka і Fomaп (imic: піеzпапе) ze Lwowa z iпi
cjatywy Wlodzimierza Smolija ze wsi Kosciaszyп, slugusa bolsze
wickiego. Opr6cz tego razem z Fomaпem kradli kопіе przesiedlen
c6w. Za to Іwапа Dumk~ ze Zпіаtупа і Fomaпa ze Lwowa ukaraпo 
karct smierci przez rozstrzelaпie па polach mi~dzy Kosciaszyпem 
а Liskami. Natomiast gl6wпy iпicjator likwidacji, Smolij Wlodzi
mierz, uciekl па stroп~ bolszewik6w. 

Uwagi koncowe: о wszystkich пaszych powyiszych pocictgпic:cia 
podziemie polskie poiпformowaпo, ale juz ро fakcie, przy czym ko
lega "Zacharczuk" iпformowal kapitaпa "Wiktora" -"Wyrwc:", porucz
пika "Hela" і rejoпowego па Dolhobycz6w "Wilka". Temu ostatniemu 
pokazaпo пiekt6re protokoly, z jakich оп zrobH sobie пotatki (Du
пajczuk і Szambelak). Nie mog~ sobie przypomпiec, kt6rego dпіа to 
bylo, jedпak mialo to miejsce w grudпiu 1946 г. 

jesli chodzi о porozumieпie z powiatowym kierowпictwem WiN 
Hrubieszowszczyzпy w sprawie likwidacji wszelkich przestc:pc6w 
пarodowosci polskiej zamieszkujctcych tereпy dzialan UPA, dole:t
czam wyjasпieпia kolegi "Rawicza". 

Dпіа 8 kwietпia 194 7 r. 

Tlumaczenie z jf;zyka ukrainskiego. 

Chwala Ukraiпie! 
"Blawacki" 

Oryginal, rckopis. AIPN BU 944/459, Wyjasnienie w sprawie zaginionych, 
В kwietnia 1947 r., Ь.р. 



1~47 pazdz1ern1k 2~. War~t 

Fragzent protokolu przesluchania czlonka 
boj6wki SB w nadrejonie "Lizan" 
Stefana Bryla "Zuka" о jego udziale 
• ataku UPA і WiN na instytucje rezizu 
kozunistycznego w Hrubieszowie 

[ ... ] Do Ьапdу UPA wstё}pHem w 1943 r. 1 Zawerbowal mпіе t.a
hoda Teodor ps. "Каlупа"2, podrejoпowy siatki cywilпej 11 rejoпu 
( оЬеспіе, w dпiu 1 З ІХ 194 7 г., zostal spaloпy w Moszkowie ). Chwi
lowo піе otrzymalem pseudoпimu апі Ьгопі, lecz przygotowalismy 
si~ we wsi Moszkбw do wybuchu rewolucji w tеп sposбb, ze dwa 
razy tygodпiowo odbywaly si~ odczyty і wyklady па temat przy
szlej "samostijпej Ukraiпy". Na wyklady chodzHem do kwietпia 
1946 г. 

Dopiero 22 kwietпia 1946 г. "Каlупа" zabral mпіе do lasu uhry
nowskiego3, gdzie przekazal mnie do komandira 11 rejoпu SB "Fedeп
ki"4 z Копоtор. Otrzymalem od піеgо kагаЬіп пiemiecki і 60 sztuk 
amunicji oraz pseudoпim "Zuk". Oddzial "Fedenki" liczyl wtedy 
20 ludzi і podzieloпy byl па 2 roje. Pierwszym rojem dowodzH t.a
hoda Teodor ps. "Каlупа" z Moszkowa, drugim "Slawko" z Szychto
rбw, ktбry wyjechal w 1946 г. za Bug ро akcji hrubieszowskiej. [ ... ] 

1 Stefan Bryl "Zuk" - ur. w 1922 г. w Moszkowie, czlonek boj6wki SB rejo
nu 11 w nadrejonie "Liman". 

z Teodor t.ahoda "Kalyna" - komendant boj6wki SB rejonu 11 w nadrejonu 
.Liman". 

1 W oryginale btc;dnie: ukrair'lskiego. 
4 Тymoteusz Szurach .. Fedenko" - referent SB rejonu 11 w nadrejonie "Li

man". 
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W maju 1946 г. komandir "Fedenko" poprowadzH nas w lasy te
rebinskie, gdzie odbyla sit: koncentracja wszystkich oddzialбw UPA 
і WiN. Zaznaczam, ze oddzialy WiN byly dobrze umundurowane 
і uzbrojone, а oddzialy UPA byly ubrane r6znorodnie і posiadaly 
wedlug mnie gorsze uzbrojenie. Ze strony UPA ЬуІі nastt:puji:}cy ko
mandirzy oddzialбw wojskowych і boj6wek SB: 

"Duda", setnik ze swoimi ludzmi; 
"Dawid", setnik ze swoimi ludzmi; 
"Hromowy", zastt:pca setnika "Kropywy"; 
"Czaus", setnik ze swoimi ludzmi; 
"jasen", komandir boj6wki nadrejonu SB; 
"Fedenko" z Konotop, komandir boj6wki SB 11 rejonu; 
"Choma", komandir boj6wki ІІІ rejonu SB; 
"Zenon", komandir nadrejonu SB і "Prirwa", komandir oddzialбw 

wojskowych UPA. 
Dow6dci:} oddzialбw WiN mial Ьус "jastrzi:}b". Do oddzialбw UPA 

przem6wH "Prirwa". Mit:dzy innymi powiedzial. ze otrzymal roz
kaz z g6ry, аЬу wspбlnie z WiN urzi:}dzic napad па Hrubieszбw ce
lem rozbicia UB і NКWD oraz komisji wysiedlenczej. І wyznaczyl 
kazdemu zadanie bojowe. Nasza bojбwka, to jest "Fedenki", miala 
zabrac komisjt: wysiedlenczi:} w Hrubieszowie. Do kazdej bojбwki 
ЬуІі wyznaczeni winowcy, ро З ludzi, ktбrzy wskazywali drogt: і сеІ 

napadu. Umбwionym znakiem do rozpoczt:cia na'padu byl wybuch 
torpedy. Podeszlismy do budynku komisji wysiedlenczej і otworzy
lismy ogien z karabinбw і RKM. Z budynku posypaly sit: strzaly do 
nas, w wyniku czego zostal zabity bandyta "Warszawa", ps. "Miszaн 
z Uhrynowa. 

Na znak dw6ch zielonych rakiet wycofalismy sit: z Hrubieszowa 
do lasбw. Tam zakwaterowaly boj6wki SB а oddzialy wojskowe UPA 
poszly do las6w terebinskich. Na drugi dzien winowcy przyniesli 
chleb і slonint: oraz zam6wili kolacjt: we wsi (nie pamit:tam nazwy). 
Ро zjedzeniu kolacji dostarczyli nam furmanki, ktбrymi pojechali
smy do Czarnego Lasu, gdzie zakwaterowalismy. Ро pewnym czasie 
st6jkowy zauwazyl oddzialy WP. "Jasen" zarzi:}dzH zbiбrkt: і uciekJi
smy do lasu Dibrowa. Z drugiej strony otoczylo nas Wojsko Polskie. 
Otworzylismy ogien. W tym czasie zostal zlapany 1 polski zolnierz. 
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ktбrego zabral "Choma", komandir ІІІ rejon SB. Со si~ z nim stalo, nie 
wiem. W tym lesie spotkalismy setnika "Dud~" z 10 ludzmi. Przez 
calc:t noc wycofywalismy si~ do lasu w Hulczu. W tym lesie zakwa
terowalismy jeden dzien і stamtc}d rozeszlismy si~ ро swoich rejo
nach. [ ... ) 

Przesruchal: Sendek, podporucznik Bryl Stefan 

Odpis, rt;kopis. AIPN Lu 08/260, t 10, Protok61 przesluchania Stefana Bryla, 
29 paidziernika 1947 r., k. 26-29. 



1948 1uty 13. Warszawa 

Protok6l przesluchania referenta SB 
Kraju Zakerzonskiego Piotra Fedoriwa •Dalnicza• 
na te~at wsp6lpracy UPA z WiN 

Pytanie: Proszc: opowiedziec о kontaktach OUN і UPA z polskim 
podziemiem. 

Odpowiedz: Juz od 1943 г., tj. od chwili powstania UPA na terenach 
Zakerzonskiego Kraju, ЬуІу powazne tarcia mi~dzy polskim podzie
miem, tj. АК, BCh і UPA. Dochodzilo cz~stokroc do zbrojnych walk 
mi~dzy podziemiem polskim а UPA. Ро kapitulacji Niemiec, gdy 
granica polsko-radziecka oparla si~ о lini~ Curzona і zostal utwo
rzony przez Glбwny Prowid OUN tzw. Zakerzonski Kraj obejmujti
cy wschodnie tereny Polski, Glбwny Prowid OUN b~dticy w USRR 
postanowil za wszelk<I cen~ dojsc do porozumienia z polskim pod
ziemiem tj. z bylti AK-WiN jako organizacjti masowti. rozpowszech
nion<l na terenach b~dticych w zasi~gu dzialania UPA, а tym samym 
[do) usuni~cia nieporozumien і wspбlnego zwalczania si~ mi~dzy 
obydwoma organizacjami, tj. WiN і UPA, а nawitizania wspбlpracy. 

Wspбlpraca UPA z WiN miala Ьус nawi<Izana w ramach wspбlnej 
walki przeciw demokratycznemu ustrojowi Polski і walki ze ZwitiZ
kiem Radzieckim. Zaraz tez ро przyjezdzie z USRR "Stiaha" do Pol
ski Glбwny Prowid OUN w maju 1945 г. wyslal z USRR do Polski 
"Szejka" jako swego przedstawiciela do nawi<Izania kontaktu z WiN 
і uzgodnienia wspбlpracy mi~dzy UPA і WiN. "Szejk" mial za zada
nie dobrntiC do Komendy Glбwnej WiN і tam prowadzic rozmowy 
na temat wspбlpracy. 
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Na tereпach Polski w koncu maja 1945 r. "Szejk" пawictzat koп
takt z prowidпikiem krajowym OUN "Stiahem" і mпct. "Dalпiczem", 

przedstawiajctc "Stiahowi" рІап і zadaпia, z jakimi zostat przystaпy 
z USRR. W tym czasie juz "Wyr"1

, orgaпizacyjпy 11 Okr~gu OUN, po
zostawat w koпtakcie z komeпdaпtem WiN па powiat Lubaczбw, 
pseudoпimu jego піе pami~tam. 

"Wyr" па роІесепіе "Stiaha" polecH komeпdaпtowi WiN powiatu 
lubaczowskiego, аЬу tеп spowodowat przybycie kogos z kierowпi
czego staпowiska WiN, gd)'Z chc~ z піm rozmawiac przedstawiciel 
UPA. Spotkaпie takie doszto do skutku w samym koncu maja czy 
poczcttku czerwca 1945 r. w powiecie Lubaczбw we wsi Ruda R6-
Z.aпiecka. Na spotkaпie to poszedt "Szejk" і "Wyr" z czotct ochroпy 
і rozmawiali z \YiN ze "Sterem" і jeszcze z dwoma іппуmі z WiN, sta
nowiska піе zпam. 

Ze sprawozdaпia ustnego "Szejka", ktбre sktadat ро powrocie ze 
spotkaпia "Stiahowi" і ja tez bytem оЬеспу, ze "Szejk" ze "Sterem" do
szedt do porozumieпia, tj. uzgodпili, ze obydwie orgaпizacje zaprze
staпct wzajemпego zwalczaпia si~. а gdy oddziaty WiN zetkпct si~ z od
dziatami UPA, to піе b~dct si~ zwalczac. Dla rozpozпaпia oddziatбw 
WiN і UPA ustaloпo hasto "Czapka па karabiп", doktadпie hasta tego 
nie pamit;tam. Nast~pпie uzgodпili, ze [oddziaty] UPA bez porozumie
nia si~ z tereпowymi komeпdaпtami WiN піе b~dct zabierac iпweпta
rza, zywпosci ludпosci polskiej і odwrotnie оdпоsпіе oddziatбw WiN. 

Оdпоsпіе scistej wspбtpracy UPA z WiN "Ster" miat porozumiec 
sit; z dowбdztwem WiN zas "Szejk" z prowidem krajowym. W tym 
celu umбwili si~ па пastt;pпe spotkaпie za З czy 4 tygodпie w tym 
samym miejscu. "Szejk" па umбwioпe spotkaпie chodzH, lecz "Ste
ra" nie byto, byt ktos іппу, mпiej kompeteпtny w tych sprawach od 
.Stera". "Szejk" w dalszym cictgu starat sit; пawictzac koпtakty z do
wбdztwem WiN przez zпапу mu puпkt koпtaktowy w powiecie 
lubaczowskim, lecz bez skutku і latem czy jesieпict 1945 r. "Szejk" 
odszedt do CSR. 

Ро rozmowie "Szejka" ze "Sterem" "Stiah" wydat роІесепіе do 
okrt;gбw, azeby піе zwalczac oddziatбw lesпych WiN і cztoпkбw tej 

1 W oryginale: "Zir". 
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orgaпizacji w tereпie. То samo роlесепіе mialo Ьус wydaпe przez 
dow6dztwo WiN, gd}'Z od maja 1945 г. orgaпizacje WiN і UPA піе 
zwalczaly si~. Przeciwпie, podejmowaly wsp6lпie akcje skierowaпe 
przeciwko WP, UB і Armii Czerwoпej. 

jеdпСІ z takich wsp6lпych akcji ЬуІ параd па miasto powiatowe 
Hrubiesz6w w пast~pujC~cych okoliczпosciach. Okolo 25 czy 26 maja 
1946 г. komeпdaпt powiatowy WiN w Hrubieszowskiem (z raportu 
wiem, ze wyst~powal tam "Miot" і "Azja") skoпtaktowal si~ z "Du
пajskim", szefem propagaпdy Okr~gu (Ш] OUN, od kt6rego zazC~dal 
pomocy zbrojпej celem dоkопапіа wsp6lпej akcji па wi~zieпie, UB 
і plac6wk~ Armii Czerwoпej. Рlап пapadu па Hrubiesz6w przez 
"Duпajskiego"- ро uprzedпim porozumieпiu si~ z "Prirw<~"· prowid
пikiem lil Okr~gu і "Zепопеm", refereпtem SB tegoz Okr~gu - zostal 
przyj~ty і ustaloпo termiп wуkопапіа akcji па dzien 28 czy 29 maja 
1946 г. 

W um6wioпym dпiu і miejscu stawily si~ oddzialy UPA: "Duda" 
ze swojCІ sоtпіСІ, "Czaus" z sоtпіСІ, "Dawid" z sоtпіСІ, пadrejoпowa 
boj6wka SB "Zепопа". Z oddzialami tymi ЬуІ tez "Prirwa". Z WiN па 
um6wioпe miejsce w lesie pod Hrubieszowem stawH si~ wi~kszy 
oddzial, kt6ry przyjechal rowerami, reszta z WiN dojechala fura
mi і pieszo. Dow6dztwo паd calosci'l akcji оЬjСІІ jakis czloпek WiN, 
kt6rego pseudoпimu піе zпam, ЬуІ tam tez ,,Azja" і "Miot". Oddzialy 
WiN liczyly 200 ludzi. · 

Akcja па Hrubiesz6w miala rozpoCZCІC si~ о [godz.] 22.00., lecz 
z przyczyп mi піеzпапусh rozpocz~a si~ о godz. 23.00. і trwala do 
гапа. Wiem, ze zпiszczoпo dom, w kt6rym kwaterowali zolпierzy 
Armii Czerwoпej. Dom tеп oddzialy UPA przy pomocy torped wysa
dzily wraz z zolпierzami Armii Czerwoпe. Nast~pпie rozbito wi~zie
пie, wypuszczajC~c wi~zпi6w. Budyпek, gdzie miescHo si~ PUBP, піе 
zostal zdobyty (tak mi wiadomo ). 

Raпkiem z Chelma przybylo WP do Hrubieszowa і oddzialy UPA 
wycofaly si~ staczajCІC walk~ z WP. Oddzialy WiN poczC~tkowo cofafy 
si~ razem z UPA, p6zпiej zas rozeszly si~ ро polskich wsiach. О akcji 
tej wiedzial "Stiah" і ja, "Dalпicz", z raport6w. 

Ро rozmowie "Szejka" ze "Sterem" z WiN w okr~gach OUN па 
szczcblu rejoпu ЬуІу utrzymywaпe koпtakty z WiN, tj. z komeпdaп-



Protok61 przesluchania referenta SB Kraju Zakerzonskiego ... 359 

mi powiatowymi WiN. W tych rejonach OUN, gdzie istniala wspбl
Jca UPA-OUN z WiN, byly zorganizowane wspбlne punkty kon
·towe UPA-WiN w celu usuwania tarc, jakie z jednej lub drugiej 
ony [mi~dzy] organizacjami wynikaly. Wiem, іе w okr~gu І OUN 
osnq 1945 r. byl utrzymywany kontakt UPA z WiN. Z UPA kontakt 
iJl "Borys"2, prowidnik rejonowy, z komendantem powiatowym, 
pitanem "Draiq"3 (czy inaczej, dokladnie nie pami~tam). Spotka

odbywaly si~ we wsi Siedliska powiat Brzozбw czy Lesko. Jesie-
1945 r. utrzymywal kontakt z WiN kapitan "Pirat114 z dowбdcq 

ni UPA, pseudonimu nie pami~tarn, w powiecie Przemysl. Jak 
go kontakt ten trwal, tego nie wiem. W Okr~gu 11 "Wyr" w 1945 r. 

zostawal w kontakcie z komendantem powiatowym WiN w ро
есіе lubaczo~skim, kontaktten trwaldowiosny 1946 r. Od 1945 r. 
ruba"5, prowidnik rejonowy OUN, do wiosny 1947 r. utrzymywal 

ntakt z komendantem powiatowym "Wrzosem"6 w powiecie To
szбw Lubelski (,,Wrzos" pochodzi z okolic Belica). 
W rejonie "Zaruby" utrzymywal tei kontakt z WiN "Firman"7

, 

owidnik kuszczowy OUN. W Okr~gu ІІІ OUN "Dunajski", szef pro
andy, utrzymywal kontakt z "Mlotem" і "Azjq" z WiN. Kontakt ten 

~ utrzymywany do wiosny 194 7 r., tj. do akcji ujawniania si~ WiN. 
W nadrejonie "Lewada" Okr~gu ІІІ zimq 1945/1946 r. "Jary"8

, 

widnik nadrejonu і "Czaus", dowбdca sotni UPA, nawiqzali kon
·t w powiecie Wlodawa z jakims kierownikiem grupy wywia-

.Borys"- jeden z pseudonimбw referenta politycznego rejonu ІІІ w nad
mie .,Chlodny Jar". 

Dragan Sotirowic ,.Draza" (1913-1987) - dowбdca kompanii D-14 Zgru
\'ania AK-DSZ .,Warta" w powiecie brzozowskim w 1945 r. 

Ryszard Kraszek .,Pirat" - porucznik АК, w 1945 r. dowбdca oddzialu 
;grupowaniu AK-DSZ .,Warta" w powiecie brzozowskim. 

Teodor Rembisz .,Zaruba"- referent polityczny rejonu V w Okr~gu 11 Kra
Zakerzoilskiego. 

Stefan Kobos .,Wrzos" (1900-1976)- dowбdca kompanii AK-DSZ-WiN 
..ІrоІ" w powiecie Tomaszбw Lubelski. 

lwan Radawec .,Firman"- referent polityczny kuszcza w rejonie V Okr~-
11 Кraju Zakerzoilskiego . 

• }агу"- jeden z pseudonimбw lwana Romaneczki .,Wolodii", referenta SB 
drejon u .,Lewada". 
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dowczej orgaпizacji WiN pseudoпim "КогаЬ". Ow "КогаЬ", czloпek 
wywiadu WiN, w rozmowie z "Jarem" і "Czausem" zwrбcH si~ do 
пісh, zeby orgaпizacja OUN і UPA przez пісh dostarczala mu ma
terialбw wywiadowczych z tегепбw obj~tych dzialalпoscict UPA 
і z tегепбw USRR. Nast~pпie "КогаЬ" z wywiadu WiN przekazal "Ja
remu" iпstrukcj~ wywiadowczct, w mysl ktбrej mialy Ьус zbieraпe 
materialy wywiadowcze па tегепіе Zakerzonskiego Kraju і w USRR 
lпstrukcj~ 4 "Prirwa" przyslal do "Stiaha" celem akceptowaпia jej 
і udzieleпia odpowiedzi "Korabowi" w sprawie wspбlpracy ро Ііпіі 
wywiadu UPA z wywiadem WiN. "Stiah" піе dal zadпej odpowiedzi 
па iпstrukcj~, wskutek czego koпtakt "Jarego" z czloпkiem wywiadu 
"Korabem" zostal zerwaпy zimct 1946 г. Koпtakt tеп zostal zerwany 
dlatego, ze czloпek wywiadu "КогаЬ" піе zjawH si~ wi~cej па umб
wioпe spotkaпie. 

О wszystkich faktach wspбlpracy WiN z UPA па szczeblu rejoпu 
czy пadrejoпu Prowid Krajowy OUN, tj. "Stiah", ja "Dalпicz", "Orlan", 
"Oleh" wiedzielismy, gdy2: otrzymywalismy raporty z tereпu, tak 
zwaпe tereпowe "zwity". Wspбlpraca WiN z UPA па kazdym odcin
ku przez Krajowy Prowid Zakerzonskiego Kraju byla akceptowaпa 
і "Stiah" byl przygotowaпy do tego, ze dojdzie do rozmowy Krajowe
go Prowodu OUN z komeпdct glбwпct orgaпizacji WiN w celu uzgod
пieпia calkowitej wspбlpracy obydwu orgaпizacji, uzgodпieпia 

programu wspбlпej walki przeciwko obecпemu u'strojowi w Polsce 
і ZSRR і wymiaпy obustroппej materialбw iпformacyjпych. 

Pytanie: Prosz~ powiedziec, w jakich okolicznosciach przybyl 
z USRR "Szejk'' і w jaki sposob nawiёtzal kontakt ze "Stiahem". 

Odpowiedz: "Szejk" z USRR przybyl па tегепу Polski w rejoп "Za
ruby", tj. w powiat lubaczowski w maju 1945 г. wraz z oddzialem 
"Peremoha", ktбrym dowodzil sоtеппу "Kulisz". W okolicach Moпa
sterza powiat Lubaczбw "Szejk" пawictzal koпtakt -z "Zarubct"· "Za
ruba" ро uprzedпim zawiadomieпiu "Stiaha" skoпtaktowal "Szejka" 
w maju 1945 г. ze "Stiahem". Spotkaпie to mialo miejsce w Hucie 
Lubyckiej, wsi powiatu Tomaszбw Lubelski. Ze "Stiahem" bylem 
tez і ja. "Szejk" opowiedzial, w jakim celu zostal przeslaпy przez 
Glбwпy Prowid OUN do Zakerzonskiego Kraju. Na tym spotkaniu 



Protok61 przesluchania referenta SB Kraju Zakerzoflskiego. .. 361 

·І tez "Wyr", ktбry umбwil "Szejka" na kontakt z przedstawiciela
І WiN. "Szejk", prowadzqc pertraktacje z WiN, przebywal w okoli
ch Lublinca powiat Lubaczбw. Pozostajqc w scislym kontakcie ze 
tiahem" і mnq ро uzgodnieniu przez "Szejka" wspбlpracy z WiN 
miesiqcu wrzesniu 1945 r., "Szejk" oswiadczyl "Stiahowi", іе wy-

zdia do strefy amerykanskiej celem skontaktowania si~ z Zakor
mnym Przedstawicielstwem UHWR і od "Stiaha" otrzymal kontakt 

.,Orlana", szefa propagandy па Zakerzonski Kraj przebywajqce
\V І Okr~gu w powiecie Przemysl. U "Orlana" "Szejk" przebywal 
sc dlugo і w grudniu 1945 r. za pomocq "Orlana" "Szejk" nawiqzal 
ntakt z "Demydem", ktбry przez Czechoslowacj~ z amerykanskiej 
refy okupowanej na polecenie UHWR zmontowallini~ kurierskq 
1 Zakerzonski~go Kraju celem utrzymania stalej lqcznosci UHWR 
Zakerzonskim Krajem і Glбwnym Prowodem OUN w USRR. W kon-

1945 r. czy poczqtku stycznia 1946 r. "Szejk" wraz z "Demydem" 
dali si~ przez Czechoslowacj~ do strefy amerykanskiej z tym, ze 
zejk" przeszedl do strefy amerykanskiej, а "Demyd" pozostal 
Czechoslowacji celem obsrugiwania linii kurierskiej. О tym, ze 

·zejk" dotarl do UHWR w strefie amerykanskiej wiem z raportбw 
kla na", ktбremu о tym meldowal kurier UHWR Moroz Jaroslaw. 

Pytanie: Na czyje polecenie і w jakim celu "Szejk" wyjechat do 
merykanskiej strefy okupacyjnej celem skontaktowania si~ 

zUHWR? 

dpowiedz: Z czyjego polecenia "Szejk" jechal do amerykanskiej 
refy okupacyjnej, tego nie wiem. "Stiah" nie mial prawa wydawac 
u jakichkolwiek polecen, gdyz on w Zakerzonskim Кraju wyst~po
l jako wyslannik Glбwnego Prowodu OUN, niezalezny od "Stiaha". 
lu, w jakim wyjechal do UHWR "Szejk", ja nie znam. [ ... ) 

Fedoriw Piotr 
rian Krawczynski 

ginal, п;kopis. AIPN ВИ 944/456, Protok61 przesluchania Piotra Fedoriwa, 
lutego 1948 r., k 112-116. 



1~48 aarzec ~. Warszawa 

Fragмent protokolu przesluchania dow6dcy Grupy 
UPA "San" Miroslawa Onyszkewicza "Oresta" 
о wsp6lpracy UPA z WiN 

Pytanie: Со wam wiadomo о kontaktach WiN z organizacjёJ OUN 
czytei UPA? 

Odpowiedz: )а osobiscie koпtakt6w zadпych піе mialem z WiN. Wia
domo jest mi tylko, ze poszczeg61пi rejoпowi OUN, а пawet kuszczo
wi, mieli koпtakty z WiN. W maju 1945 г. "Stiah" wydal iпstrukcj~, 
Ьу wszelkie spory, jakie byly do maja 1945 г. z ludпoscict polskct, po
szly w zароmпіепіе, а w wypadku wyпiku пowych паІеzу zalatwiac 
je ро Ііпіі orgaпizacyjпej z podziemiem polskim. 

Zпam dwa wypadki takich porozumien w ramach rejoпu "Za
ruby", kt6ry spotykal si~ z przedstawicielami podziemia polskiego 
celem zalatwiaпia sctsiedzkich spor6w oraz "Firmaп", kuszczowy 
rejoпu "Zaruby", kt6ry r6wпiez bywal па spotkaпiach z wiпowcami. 

W 1946 г., kiedy bylem w Okr~gu ІІІ OUN і spotkalem si~ z "Prirwct", 
tеп pozпal mпіе z projektem wysuпi~tym przez WiN w sprawie dоkо
папіа wsp61пego пapadu па Hrubiesz6w і prosH о decyzj~ mojct w tej 
sprawie. ja ostateczпej decyzji піе powzictlem w tej sprawie, poпie
waz піе bylem w tym kompeteпtпy, а podalem tylko osobistct mysl, ze 
projekt tеп trzeba Ьу bylo przyjctc. "Prirwie" polecHem si~ wstrzymac 
z tct sprawct па реwіеп czas, а sam skoпtaktowalem si~ ze "Stiahem", 
chcctc zasi~gпctc jego оріпіі w tej sprawie. "Stiah" projekt wsp61пego 
пapadu z wiпowcami па Hrubiesz6w przyjctl bez specjalпego eпtuzja
zmu, ale polecH jedпak spr6bowac przeprowadzic t~ wsp61пct akcj~. 
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Dokladпy рІап miasta Hrubieszowa і obiektбw, ktбre mialy Ьус 
rozbite, otrzymalem ze stroпy WiN, bez роdапіа staпu ich sH, kt6-
re mialy brac udzial w tym пapadzie. ja ze swej stroпy wysuпctlem 
mysl, Ьу піе bylo wsp61пego dow6dztwa, а z uwagi па mozliwosc 
walk uliczпych calosc sH wiпowskich і UPA miala Ьус podzieloпa 
na grupy z odpowiedпimi zadaпiami dla kazdej z пісh. Poza tym 
z uwagi па brak z пaszej stroпy koпkretniejszego celu jak tеп, zeby 
zadokumeпtowac пaszct wspбlpracc; z WiN oraz zlikwidowaпie ko
misji przesiedlenczej і majctc па uwadze oszczc;dпosc swoich sH, піе 
chcialem dawac do tej akcji wic;kszej ilosci sotпi. Szczeg6lowy рІап 
napadu па Hrubiesz6w om6wili z przedstawicielami WiN "Prirwa" 
1 .Zепоп". Poza tct jedпct akcjct па Hrubieszбw wsp61пie z WiN іппусh 
JUZ піе przepro~adzalismy razem. ( ... ) 

Oпyszkewicz Miroslaw 

Oryginal, Гfkopis. /PN BU 1063/85, t 2, Protok61 przesluchania Miroslawa 
Onyszkewicza, 9 marca 1948 r., k. 39-40. 



1948 aaj 25. Warszawa 

Fragzent protokolu przesluchania dow6dcy 
Grupy UPA "San• Miroslawa Onyszkewicza "Oresta• 
na tezat ataku UPA і WiN na instytucje retizu 
kozunistycznego w Hrubieszowie 

[ ... ] Pytanie: Prosz-: opowiedziec w dalszym cictgu о swej dzia
lalnosci w UPA і kontaktach organizacyjnych w okresie od maja 
1946 r. 
Odpowiedz: [ ... ) Na poczcttku maja 1946 г. za posredпictwem "Jur
ka" odbyto si~ koto Rzepliпa па polach spotkaпie moje z "Prirw<(, 
ktбry przybyt ze swojct ochroпct. [ ... ) Nast~pпie "Prirwa" poiпformo
wat mпіе, ze pozostaje w koпtakcie z polskim podziemiem, tj. z WiN, 
przez ktбrct to orgaпizacj~ ma zаргоропоwапе urzctdzic wspбlпct ak
cj~ zbrojпct па miasto Hrubieszбw, zapytujctc mпіе, czy ja akceptuj~ 
tct propozycj~. Oswiadczytem "Prirwie", ze koпkretпct odpowiedz 
dam mu ро pewпym czasie па пast~pпym spotkaпiu. [ ... ) 

Ро paru dпiach przez "Zarub~" zostatem skoпtaktowaпy z krajo
wym prowidпikiem "Stiahem" w lesie koto Lubyczy-Kпiazie powiat 
Tomaszбw Lubelski. jak sobie przypomiпam, па tym spotkaпiu ЬуІ 
tez "Dalпicz", krajowy refereпt SB. "Stiahowi" przedstawHem sytu
acj~. jaka paпuje w ІІІ Okr~gu w zwictzku z toczctcct si~ tam akcict 
przesiedlenczct. Nast~pпie opowiedziatem "Stiahowi" о zaprojekto
waпej przez WiN wspбlпej akcji zbrojпej па Hrubieszбw, tj. oddzia
tбw WiN і UPA, pytajctc о jego poglctd па tеп spraw~. "Stiah", wiedzctc 
о porozumieпiu si~ OUN-UPA z WiN і пawictzaпiu wspбtpracy, ak
ceptowat wspбlпct akcj~ zbrojпct potctczoпych oddziatбw zbrojпych 
WiN z sotпiami UPA па Hrubieszбw. 
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Ро tej rozmowie od "Stiaha" udalem si~ w okolice Rzepliпa і tam 
z.a posredпictwem "Jurka" z mojego poczotu w polowie maja 1946 r. 
we wsi Kosciaszyп powiat Hrubieszбw skoпtaktowalem si~ z "Prir
wё( "Prirwie" powiedzialem, ze wspбlп<t akcj~ zbrojпC} UPA-WiN па 
Hrubieszбw mozпa przeprowadzic. 

Ро dwбch dпiach w tej wsi skoпtaktowalismy si~ z "Zепопеm", 
okr~gowym refereпtem SB ІІІ Okr~gu. Wtedy wsp61пie przygotowa
llsmy рІап dzialaпia. "Prirwie" powierzylem dow6dztwo паd calo
scict oddzialбw UPA і SB w czasie akcji па Hrubieszбw, zas "Zeпo
nowi" polecHem zorgaпizowaпie bojбwek SB, kt6re rбwпіеі. wezmC} 
udzial w akcji і ustalic z WiN termiп akcji. Oddzialom UPA і bojбw

kom SB puпkt zborпy zostal wyzпaczoпy w terebinskim lesie па 
dzien 26-27 maj.a 1946 r. R6wпiei. wtedy dowiedzialem si~, і.е wy
wiad w Hrubieszowie prowadzi WiN, а рІап пatarcia па Hrubieszбw 
opracowaпy b~dzie wsp61пie. 

W ozпaczoпym dпiu, tj. 26 czy 28 maja 1946 r., w lesie terebin
skim zostaly skoпceпtrowaпe 4 sotпie UPA z Okr~gu ІІІ OUN: sotпie 
.Dawida" -"Sokola", "Dudy", sotпia "Czausa" і "Jara", ktбrej dowбdz
rwo w tym czasie sprawowal іппу sоtеппу, пazwiska апі pseudoпi
mu піе pami~tam oraz bojбwki SB z Okr~gu ІІІ. ОgбІпа liczba wyпo
sila okolo 300 ludzi uzbrojoпych w bron maszyпowC} і r~CZПC). 

W lesie tym zrobHem przegiC}d tych sotпi. ZrobHem odpraw~ 
z ~Prirwct" і "Zепопеm", udzielajC}c im iпstrukcji і wskazбwek со do 
majctcej si~ odbyc akcji па Hrubieszбw, а przede wszystkim, аЬу 
zwracali uwag~ па odpowiedпie ubezpieczeпie oddzialбw UPA. 
Akcja ta miala па celu rozbicie w Hrubieszowie PUBP, zabraпie do
kumeпtбw, rozbicie placбwki wojsk radzieckich, rozbicie wi~zieпia 
1 wypuszczeпie wi~zпiбw, rozbicie komisji przesiedlenczej, wylapa
nie jej czloпkбw, zabraпie list і aktбw przesiedlenczych. 

Nast~pпej посу mialo odbyc si~ polC}czeпie oddzialбw UPA z od
dzialami w lasku kolo Hrubieszowa, со tei. і bylo. jakie oddzialy ЬуІу 
z orgaпizacji WiN і kto піmі dowodzH, tego піе wiem, а raczej pseu
doпimбw ich піе pami~tam. W ostatпich dпiach maja 1946 r. polC}
czoпe sotпie UPA і SB z oddzialami WiN о godz. 24.00. uderzyly па 
Hrubieszбw. Akcja trwala do гапа, w wyпiku ktбrej rozbito gmach 
PUBP і sраІопо; budyпek, w ktбrym miescHa si~ placбwka wojsk га-
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dzieckich, zostal zпiszczoпy przez oddzialy UPA; wi~zieпie zostaJo 
rozbite wsp6lпie і wypuszczoпo wi~zпi6w. Wiem, ze straty byly ze 

stroпy WP, UB і МО, lecz cyfrowo піе pami~tam, jak r6wпiez byJy 
straty ze stroпy UPA і WiN. 

Rапо pod пaporem Wojska Polskiego, kt6re przyjechalo z okolic 
do Hrubieszowa, oddzialy UPA pod dow6dztwem "Prirwy" wycofaJy 
si~ do las6w terebinskich, staczaj<Jc boje z WP. Oddzialy WiN z Hru
bieszowa wycofaly si~ w sw6j tereп. jak mi wiadomo z raportow 
"Prirwy", zadaпie w Hrubieszowie calkowicie піе zostalo wykoпane. 
gdy2: піе rozbito budyпku, w kt6rym miescila si~ komisja przesie
dlencza. W tej akcji "Prirwa" zostal гаn пу w prawy bok, kt6ry jakis 
czas si~ leczyl. [ ... ] 

W polowie czerwca 1946 г., przebywaj<Jc z "Szumem" w czocie 
"Goпty"1 , otrzymalem sztafet~ od "Stiaha" dostarczon<J mi osobiscie 
przez "Zarub~". W sztafecie "Stiah" wzywal mnie па spotkanie do 
siebie. Nast~pпego dnia z "Zarub<J" udalem si~ do lasu kolo Mona· 
sterza powiat Tomasz6w Lubelski, gdzie przez "Zarub~" zostalem 
skoпtaktowaпy ze "Stiahem" і "Dalniczem". "Stiahowi" zlozylem 
sprawozdaпie z dokoпaпej akcji zbrojпej UPA-WiN па Hrubieszow, 
пaswietШem mu sytuacj~ w Okr~gu ІІІ OUN, tj. u "Prirwy". [ ... ] 

Przesluchal: [2] Zezпal: Oпyszkewicz MirosJaw . 
Oryginal, r~kopis. AIPN BU 1063/85, t 2, Protok61 przesluchania Miroslawo 
Onyszkewicza, 25 maja 1948 r., k. 131-133. 

1 lwan Gil .,Gonta" - starszy sieriant UPA, dow6dca plutonu w kompanii 
.. Msciciele" -3. 

2 Podpis nieczytelny. 



:~48 s1erpie~ 10, Warszawa 

Fragмent wlasnor~cznego zeznania agenta МВР 
Leona tapifiskiego •вoguslawa• dotycz~cy 
okoliczno§ci nawi~zania wsp6lpracy UPA z WiN 

[ ... ) Oprбcz tych powy±szych instrukcji [о pracy SB) otrzymalem 
•nstrukcj~ о potrzebach nawictzania wspбlpracy mi~dzy UPA а pol
skim podziemiem. Wбwczas to "Dalnicz" dor~czyl "Dunajskiemu" 
• mnie adres do polskiego nauczyciela we wsi Malice powiat Hru
bieszбw z haslem: "Przynosz~ panu pozdrowienia od wuja Stefa
na·. [Odzew:) "Od tego ze Lwowa?". "Nie, ze Stanislawowa". Od kogo 
.Dalnicz" mial ten adres, tego mi nie powiedzial. Przy ротосу tego 
adresu nawictzalismy w miesictcu kwietniu 1946 r. kontakt z tym na
uczycielem, а prбcz niego z organizacjct WiN. [ ... ) 

tapinski Leon 

1\оріа, maszynopis. IPN BU 0259/64, t. 1, [L. tapinski], "Dalnicz: 10 sierpnia 
!948 r., k. 181. 



1~48 wrzesied 4, Warszawa 

Fragaent opracowania agenta МВР Leona 
tapinskiego "Boguslawa" Powstaaie і formy 
orgaaizacyjae Orgaaizacji Ukrainskich 
Nacjoaalist6w OUN zawieraj~cy inforaacje 
о wsp6lpracy UPA z WiN 

Kontakty OUN і UPA z polskim podziemiem 

GІбwпу Prowid [OUN) Ь~dё}су w USRR postaпowH za wszel~ 
сеп~ dojsc do porozumieпia z polsk<! reakcj~ podziemпё}, to jest z АК 
і WiN, а tym samym usuпё}C: пieporozumieпia і [zaprzestac) wspбl
пego zwalczaпia si~ mi~dzy tymi orgaпizacjami, а [w celu] паwіё}zа
піа wspбlpracy. Wspбlpraca OUN і UPA z WiN miala Ьус пawiё}zana 
w ramach wspбlnej walki przeciwko demokratyczпemu ustrojowi 
Polski і walki ze Zwiё}zkiem Radzieckim. Zaraz pd przybyciu z USRR 
do Polski "Stiaha" Glбwny Prowid OUN w maju 1945 r. wyslal z USRR 
do Polski "Szejka" jako swego przedstawiciela do пawiё}zania kon
taktбw z WiN і uzgodпieпia wspбlpracy mi~dzy UPA і WiN. 

"Szejk" mial za zadaпie dojsc do Komeпdy Glбwпej WiN і tam 
prowadzic rozmowy па temat wspбlpracy. Na tereпie Polski w kon
cu maja 1945 r. "Szejk" пawiё}zal koпtakt ze "Stiaheп" і "Dalпiczem" 

przedstawiajё}c im swбj рІап і zadaпia, z jakimi przybyl z USRR. 
W tym czasie juz "Wyr", orgaпizacyjпy 11 Okr~gu OUN, pozostawal 
w koпtakcie z komeпdaпtem WiN па powiat Lubaczбw. "Wyr" па 
роІесепіе "Stiaha" zapropoпowal komeпdaпtowi WiN, аЬу tеп spo
wodowal przybycie kogos z kierowпiczego staпowiska WiN, gdyi 
chce z піm rozmawiac przedstawiciel z UPA. Spotkaпie takie doszlo 
do skutku w koncu maja czy poczё}tku czerwca 1945 r. w powiecie 
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Lubaczбw we wsi Ruda Rбі.апіесkа. Na spotkaпie to poszedt "Szejk" 
і "Wyr", і spotkali si~ z przedstawicielem WiN "Sterem". 

"Szejk" ze "Sterem" doszedt do porozumieпia, to jest uzgodпili, і.е 
obydwie orgaпizacje zaprzestaп<t wzajemпego zwalczaпia si~. Dla 
rozpozпaпia oddziatбw WiN і UPA ustaloпo hasto: czapka па kara
biп. Nast~pпie uzgodпili, і.е UPA bez porozumieпia si~ z tereпowy
mi komeпdaпtami WiN піе b~dzie zabierac iпweпtarza, i.ywпosci 
od polskiej ludпosci, odwrotnie оdпоsпіе oddziatбw WiN. 

Оdпоsпіе scistej wspбtpracy UPA z WiN "Ster" miat porozumiec 
si~ z dow6dztwem WiN zas "Szejk" z Prowodem Krajowym. W tym 
celu umбwioпo si~ па паst~рпе spotkaпie ze "Sterem", аІе do tego 
spotkaпia wi~cej піе doszto. Pomimo dalszych zabiegбw "Szejka" 
domбwic si~ w Komeпdzie Gtбwпej WiN "Szejk" swoich сеІбw піе 
OSi<tgП<tt і latem udat si~ do CSR, а stamt<td do UHWR za graпiC<t. Ро 
rozmowie "Szejka" ze "Sterem" "Stiah" wydat роІесепіе do okr~gбw, 
аі.еЬу піе zwalczac oddziatбw lesпych WiN і cztoпk6w tej orgaпiza
cji w tereпie. То samo роІесепіе otrzymali dow6dcy oddziat6w WiN. 

W miesi<tCU kwietпiu 1946 r. dochodzi do porozumieпia mi~dzy 
komeпd<t WiN а okr~gowym refereпtem ІІІ Okr~gu w powiecie hru
bieszowskim "Duпajskim" Harasymiakiem Teodorem. Dпіа 18 maja 
1946 r. spotkali si~ przedstawiciele WiN і OUN w lesie Adeliпa po
wiat Hrubieszбw. Ze stroпy WiN byli: okr~gowy refereпt propa
gaпdy "Ostoja", poruczпik "Rеп", kapitaп "Wyrwa" -"Wiktor", "Azja" 
і іппі. Ze stroпy OUN refereпt propagaпdy "Duпajski", jego zast~pca 
.Реwпу" і zast~pca okr~gowego refereпta SB "tewko". 

Na tym spotkaпiu refereпt "Ostoja" і refereпt "Duпajski' wygto
sili dwa referaty о stosuпkach polsko-ukrainskich w ostatпich cza
sach, о sytuacji polityczпej w Polsce і ZSRR і о sytuacji polityczпej 
w swiecie. Postaпowioпo zaprzestac mi~dzy sob<t walki polityczпej 
і or~i.пej і udzielac wzajemпie sobie iпformacji о charakterze po
lityczпym. Oprбcz tego przedstawiciele WiN zaprojektowali cztoп
kom OUN wzi~cie udziatu w projektowaпej przez WiN akcji przeciw 
UB і jedпostce Armii Czerwoпej stacjoпuj<tcej w Hrubieszowie. Taka 
akcja odbyta si~ w посу dпіа 28.5.1946 r. 1 

1 W oryginale: 29.5.1946 r. 
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W паdгеjопіе "Lewada" w Okr~gu ІІІ zimct 1946/1947 г. ")агу"
prowidпik пadrejoпu і "Czaus" - dow6dca sotпi UPA пawictzali koп
takt w powiecie Wlodawa z "Pajctkiem" - wywiadowcct WiN. "Pajctk. 
w rozmowie z "Jarym" і "Czausem" zaЦdal od пісh, azeby orgaпiza
cja OUN dostarczala mu materialбw wywiadowczych z tereп6w ob
j~tych dzialalпoscict UPA w Polsce і w USRR. W tym celu "Pajctk" prze
kazal па г~се "Jarego' odpowiedпict iпstrukcj~ wywiadowczct. а tеп 
ostatпi przekazal j<t "Stiahowi", jedпakow6z "Stiah" w sprawie tej 
iпstrukcji піе dal "Pajctkowi" zadпej odpowiedzi, tak ze koпtakt ten 
zostal zerwaпy w zimie 1946 г. Opr6cz koпtakt6w w jw byly jeszcze 
іппе koпtakty mi~dzy rejoпowymi prowidпikami OUN а poszczeg61-
пymi komeпdaпtami oddzial6w WiN о charakterze lokalпym. 

W miesictcu sierpпiu odbylo si~ spotkaпie czloпk6w WiN z aп
gielskim korespoпdeпtem Derekiem Se\by w powiecie hrubieszow
skim2. Na to spotkaпie kapitaп WiN "Wyrwa" zaprosH czloпk6w 
OUN- "tewk~"-"Hraba" і "Oleha". Na spotkaпiu tym czloпkowie WiN 
і UPA iпformowali aпgielskiego korespoпdeпta о walkach podziem
пych orgaпizacji і Ьапd lesпych przeciwko Polsce Ludowej і Zwictzko
wi Radzieckiemu, udzieloпo iпformacji о sytuacji polityczпej w Pol
sce і ZSRR. Те wszystkie porozumieпia і koпsolidacje wszystkich sit 
reakcyjпych dzialajctcych па tегепіе panstw о ustroju demokratycz
пym піе byly zjawiskiem przypadkowym. Ze swej stroпy Selby za
zпaczyl о celowosci w prowadzeпiu dalszej wal\(i przeciw komuпi
zmowi і zach~cal do przedluzeпia jej і wytrwaпia. [З] Dzialo si~ to 
па роІесепіе ceпtralпych ogпiw reakcyjпych dzialajctcych za graпicct. 
w Aпglii і USA. [ ... ] 

4.9.1948 г. tapinski Lеоп 

Oryginal, rt;kopis. AIPN ВИ 00170/12, t. 1, [L. tapinski], Powstanie і formy or
ganizacyjne Organizacji Ukrainskich Nacjonalistow OUN, 4 wrzesnia 1948 r., 
k. 96-97. 

2 Spotkanie z Derekiem Selby, korespondentem "Sunday Times" w Polsce. 
odbyto si~ З-4 sierpnia 1946 г. we Wladzinie w powiecie hrubieszowskim. 

3 Mi~dzy linijkami r~kopisu dopisek odr~czny w kolorze niebieskim: 
W 1947 r. kontakty te zostaly zerwane па skutek likwidacji przez organa bez
pieczenstwa giOwnej komendy WiN і kierownictwa OUN-UPA. 



:,48 wrzes1ed 13. Warszawa 

rragaent wlasnor~cznego Hojego tyciorysu 
agenta МВР Leona tapinskiego "Boguslawa• 
dotycz~cy wsp6lpracy UPA і WiN 

M6j zyciorys 

[ ... ) Na wiosn~ 1942 г., jadCJC do domu, spotkalem na drodze kolo 
wsi t.abunki swojego koleg~ z seminarium nauczycielskiego Turow
skiego jana, Polaka ze Szczebrzeszyna. Turowski jan byl zawodo
wym oficerem armii polskiej przedwrzesniowej. W rozmowie ze 
mnCJ przyznal mi si~, ze nalezy do polskiej podziemnej organizacji, 
pracuje w komendzie powiatowej zamojskiego powiatu. On m6wH 
ze mnCJ duzo о r6znicach zarysowujCJcych si~ mi~dzy spoleczen
stwem polskim і ukrainskim, о wzajemnej nienawisci itp. Zapytal 
mnie, czy ja mam kontakty z jakCJs ukrainskCJ podziemnCJ organi
zacjCJ. Poniewaz my ze sobCJ bylismy zawsze dobrzy koledzy і naj
lepiej uczylismy si~ w szkole, nawet razem przerabialismy fizyk~ 
do matury, ja mialem do niego pelne zaufanie і powiedzialem mu, 
ze kontakty mam. W6wczas on zaprojektowal mnie, zeby nawiCJzac 
wsp6lprac~ najpierw w powiecie zamojskim, а potem na terenie Ga
licji. Mielismy zwr6cic walk~ przeciw Niemcom. W naszej organiza
cji zaczCJl si~ zarysowac tez kurs antyniemiecki. ja zobowiCJzalem si~ 
wplywac na nauczycieli, zeby nie prowadzili antypolskiej propagan
dy we wsiach w powiecie zamojskim і zwiCJzac go z kierownictwem 
OUN w kraju Galicja. ja powiadomHem о swoich decyzjach "Nimf~" 1 • 

1 Mikolaj Nykyforuk "Nimfa", .,Dub"- ur. w Bohorodycy, referent polityczny 
Obwodu Chclmskiego OUN. 
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Ро pewпym czasie zostatem wezwaпy do Lwowa і tam spotka
tem si~ z Pawtyszyпem l:.ukaszem "Wowkiem"2

, ktбry byt паzпа
сzопу па krajowego refereпta spraw wojskowych. Nasz<t rozmowt: 
z Turowskim jaпem powt6rzytem "Wowkowi". "Wowk" postaпowH 
spraw~ om6wic w polityczпym Prowodzie. Powr6cHem do Zamo
scia і zпowu spotkatem si~ z Turowskim. W odpowiedzi powiedzia
tem mu, ze sprawa wsp6tpracy ukrainskiej podziemпej orgaпizacji 
z polsk<t podziemп<t orgaпizacj<t b~dzie zatatwioпa prawdopodob
пie pomyslпie. Udziel~ odpowiedzi drugim razem. О пazwach pod
ziemпych orgaпizacji піс піе m6wilismy. Оп піе pytat si~ mпіе, do 
jakiej orgaпizacji паІеz~. ja піе pytatem si~ jego. Nast~pпie pojecha
tem zпowu do Lwowa w tej sprawie (dat sobie піе przypomiпam) 
і spotkalem si~ z "Wowkiem". Оп odpowiedzial, ze polityczпy Pro
wid jest gotowy do podj~cia takich rozm6w. Za раг~ dпі wr6cHem 
па puпkt we wsi І:.аЬuпіе, gdzie mialem spotkac Turowskiego. Aku
ratпie wtedy Niemcy wysiedlali wies І:.аЬuпіе, tak ze tam піе do
szedlem і z Turowskim jaпem (kt6ry w 1946 г. pod pseudoпimem 
"Tatar" spotykal si~ z "Duпajskim" w Uhпowie) піе spotkatem si~ 
і wi~cej go піе widziatem. Projektowaпe porozumieпie піе doszto 
do skutku. 

ja douczylem [si~] jeszcze do konca szkolпego 1942 г. Otrzyma
lem zwolпieпie і wyjechatem па studia do Lwowa. Tam zostalem or· 
gaпizacyjпie zwi<tzaпy z "Wowkiem", kt6ry w 1943 г. wci<tgП<tl mпіе 
do ргасу w І Wojskowym Sztabie OUN па Kraj Galicja w charakte
rze l<tczпika od sztabu do okr~g6w wojskowych. Z czasem zostalcm 
uzпапу za czloпka sztabu. W tеп spos6b pomalu sam bieg fakt6w 
zawi6dl mпіе па wysokie orgaпizacyjпe staпowisko і апі si~ spo
strzeglem, jaki ci~zar wzi<tlem па swoje barki. Nad tym, czy to jest 
orgaпizacja faszystowska, czy wsp6tpracuje z Niemcami, піе zasta
пawiatem si~ w ogole. Dla mпіе wystarczato, ze przygotowywaпo 
si~ do walki z Niemcami і w to swi~cie wieгzytem. W polityk~ Pro
wodu піе wgl~biatem si~. піе aпalizowatem - miatem si~ uczyc woj
skowych pгzedmiot6w і wykoпywac obowi<tzki szefa l<tczпosci. [ ... ] 

2 t.ukasz Pawlyszyn .,Wowk" (1907-1987)- referent wojskowy Obwotlu 
Drohobycz Zachodnich Ziem Ukrainskich OUN. 
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W zimie 1943/44 r. sztab пasz jako malo aktywпy zostal przez 
Prowid Krajowy rozwiCizaпy, а ja przeszedlem па koпtakt z "Czorпo
bilem"3, ktory pracowal w Krajowej Refereпturze SB. Оп mial mпіе 
przeszkolic і wyslac па iпspektora SB Kraju Chelmszczyzпa. W mie
si~cu maju 1944 r. otrzymalem роІесепіа udaпia si~ па Chelmszczy
zп~ w Hrubieszowskie. Zadaпiem moim ЬуІо zbierac wiadomosci 
na podstawie rozпych sledztw, protokoMw przy ротосу orgaпiza
cyjпego wywiadu о cudzych orgaпizacjach podziemпych, polskich, 
prosowieckich, melпykowskich, [sporzCidzac] opisy ogolпej sytuacji 
w Okr~gu Chelmskim і [prowadzic] obserwacj~ pracy samego okr~
gowego prowodu і podleglej mu siatki. Przy koncu miesiCica zesta
wialem raport і zawozHem do Lwowa, ktory wr~czalem аІЬо "Czor
nobilowi", аІЬо "~ikuszce", krajowemu refereпtowi SB. Zdaje mi si~, 
ze zawiozlem 2 takie raporty. 

W miesiCicu lipcu zastal mпіе froпt w Hrubieszowszczyzпie. 
Froпt przebylem we wsiach Terebin, Czerпiczyп, Uhryп6w zupelпie 
ІеgаІпіе bez Ьгопі. Ро przejsciu froпtu przyszedlem do domu do wsi 
Кadrubiska. Tutaj juz powrocHa matka, kt6ra w 1943 r. па wiosп~ 
z moj~ siostr<I МагіСІ і szwagrem Parlaszem Dymitrem zostaly wу
яеdІопе z powiatu zamojskiego do hrubieszowskiego jako Ukraincy. 
We wsi u паs stala jedпostka Czerwoпej Armii, wi~c bylo spokojпie. 
\V miesiCICU wrzesпiu s~siad moj Kusztala Wladyslaw, а wlasciwie 
tego zопа powiedziala mojej matce, ze mCIZ jej slyszal wsrod РоІа
к6w z пaszej wsi, ze mпіе polska orgaпizacja ma zпiszczyc za to, 
ze zakladalem ukrainskie szkoly, pracowalem w Komitecie і bylem 
w ukrainskiej orgaпizacji podziemпej. )а temu піе wierzylem, po
n•ewaz uwazalem, ze zylem z ludzmi w zgodzie і mam 2 szwagrow 
Polak6w, ktorzy піе dopuszcц do tego. )edпak myШem si~. )edпego 
razu wieczorem, wracajCIC do domu zauwazylem, ze za mп<І idzie 
Z ludzi. Ludzie сі sledzili mпіе, gdzie pojd~ spac,.ale ja w domu піе 
~palem. Przekoпalem si~, ze rzeczywiscie mog~ Ьус zabity, wi~c па 
drugi dzien ро rozmowie z matk~, ktora powiedziala mпіе, zebym 
poszedl do swojej cioteczпej siostry w Koпiuchach powiat Hrubie-

'Tymoteusz Haliw .. Czornobi\" (1916-1944)- podreferent SB w kierow
,•ctwie krajowym Zachodnich Ziem Ukraiflskich OUN. 
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sz6w. Tam tez udalem si~. Posiedzialem tam okolo tygodnia і zdecy
dowalem si~ powr6cic do organizacyjnej pracy. 

Poszedlem do wsi Bohorodyca і zglosHem si~ do .,Nimfy" . .,Nim
fa" zwi<Jzal mnie z okr~gowym referentem .,jurkiem", kt6ry mnie na
znaczyl swoim zast~pc<J, Ьо kontakt z .,Milruszk<t" і .,Czornobilem· 
mialem przerwany. Przy odejsciu z domu swojej matce о pracy swo
jej nic nie m6wHem. jako zast~pca .,jurka" pracowalem w powiecie 
hrubieszowskim. Byla to praca raczej wywiadowcza ро linii agentu
ry NКWD w OUN і terenie. Na tym stanowisku pracowalem do mie
si<Jca kwietnia 1945 r. W czasie tym rozszyfrowalismy wszystkich 
agent6w w OUN і UPA. Cz~sc agent6w byla zlikwidowana przez SB. 

Nawi<Jzalem kontakt z bylym starost<J powiatu hrubieszowskiego 
Wilkiem4, Ukraincem, kt6ry pochodzH ze wsi Hostynne powiat Hru
biesz6w, а kt6ry projektowal nam, zeby organizacja wyszla z pod
ziemia і przyst<tpHa do budowy demokratycznej Polski і pokojowej 
wspбlpracy. jednakowoz Prowid nie zgodzH si~ па to. Z czasem Wilk 
zostal prawdopodobnie zabity przez polsk<t organizacj~ podziemn<J. 

W miesi<JCU kwietniu 1945 r. zostalem mianowany przez delega
ta z Kraju Wolynskiego .,Wadyma" prowidnikiem Okr~gu ІІІ і refe
rentem SB. Funkcj~ prowidnika Okr~gu ІІІ w miesi<JCU lipcu przeda
lem .,Prirwie" z rozkazu .,Dalnicza", z kt6rym nawi<Jzalem kontakt 
organizacyjny, а Okr~g nasz przeszedl do Zakerz~nskiego Kraju. 

Od tej рогу pracowalem wylctcznie jako referent SB Okr~gu ІІІ. 

W pierwszym etapie pracy zabralem si~ do uporz<Jdkowania refera
tu SB. W tym czasie w miesi<Jcu sierpniu w r~ce SB popadly szerokie 
materialy NКWD Sokal zdobyte przez sotennego .,Jahod~" w walce 
z sowieck<J wywiadowcz<J grup<J. Byl to spis agent6w NКWD w sro
dowisku OUN, UPA і ukrainskiego spoleczenstwa. Bylo tam okolo 
73 aktywnych agent6w і okolo 50 nieaktywnych. Do kwestii tej pod
szedlem bardzo ostroznie. Referaty SB zlikwidowaly okolo 12 os6b 
najbardziej obci<Jzonych. Byli to przewaznie Ukraincy. Reszta zosta
la przesluchana і zwolniona. Materialy te opracowywano az do wy
siedlenia Ukrainc6w do USRR w 1946 r. 

4 Aleksander Wilk - pпedwojenny czlonek KPZU, pierwszy ро wojnie sta
rosta hrubieszowski. 
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W miesi<tCU kwietпiu 1946 г. wspбlпie z okrt;gowym refereпtem 
propagaпdy okrt;gu "Duпajskim" пawi<tzalem koпtakt orgaпizacyj
ny z kierowпictwem WiN w powiecie hrubieszowskim przy ротосу 
hasla otrzymaпego od "Dalпicza". Koпtakt przeze mпіе byl пawi<t
zaпy z czloпkiem WiN, пauczycielem polskiej szkoly powszechпej 
w Malicach powiat Hrubieszбw ps. "Rеп". Dalsze sprawy koпtaktбw 
і realizacji wspбlpracy z WiN prowadzH "Duпajski", а ja ze swe
go boku dla koпtroli przydzieШem do koпtaktu swojego zastt;pct; 
.t.ewka". 

Dпіа 28 maja 1946 г. byl zorgaпizowaпy параd па UB і jedпostkt; 

Armii Czerwoпej w Hrubieszowie przez pol<tczoпe sily WiN і UPA. 
Ja bylem оЬеспу przy omawiaпiu plaпu tej akcji. Wбwczas mialem 
mozпosc zapozпac пiektбrych komeпdaпtбw і pracowпikбw orga
nizacji WiN. Poznalem wit;c okrt;gowego refereпda propagaпdy WiN 
.Ostojt;", kapitaпa "Wyrwt;", "Hela", "Mlota" і "Slepego". Bezposred
niego udzialu w tej akcji піе bralem, Ьо calosci<t dowodzH poruczпik 
WiN "НеІ", ukrainskimi oddzialami "Prirwa", а polskimi "Mlot". 

W czasie repatriacji Ukraincбw w 1946 г. z Polski do USRR wyda
tem роlесепіе па podstawie iпstrukcji Krajowego Prowodu wszyst
kim bojбwkom SB sabotowac wysiedleпie. W6wczas bojбwki SB 
prowadzily aпtyrepatriacyjп<t propagaпdt;, zeby Ukraincy піе wy
Jeidzali do USRR. Oprбcz tego bojбwki zпiszczyly kilka wazпiej
szych most6w па lіпіі kolejowej Krystyпopol-Uhпбw celem opбz
nienie przesiedleпia. 

Ро przesiedleпiu Ukraincбw zabralem sit; do zaprowadzeпia пa
ruszoпego porz<tdku orgaпizacji, Ьо w czasie tej akcji wewп<ttrz or
gaпizacji pojawily sit; symptomy moralпego zalamaпia а пawet baп
dyctwa iпdywidualпego і zlodziejstwa. W zwi<tzku z tym zazпaczam, 
ze оргбсz spraw polityczпego charakteru osrodek SB przeprowadzal 
wiele spraw krymiпalпych, ktбre mialy miejsce tak w orgaпizacji, 
1ak і ludпosci cywilпej. Dla zobrazowaпia podam пastt;puj<tce spra
wy: sprawa zabбjstwa czotowego "Оlепіа" z bylej sotпi "Holuba" iп
spirowaпa przez bunczuzпego "Sokola" tej sotпi; sprawa zab6jstwa 
soteпnego "Nedoli" zabitego przez strzelca "Czorпego" w celach ra
bunkowych; sprawa kradziezy kопі і swin w tereпie przez czloпkбw 
organizacji z Ьгопі<t w rt;ku itp. Sprawom takim poswit;calem wiele 
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czasu. Wіппусh orgaпizacyjпy S<Jd karal, przewazпie kaГ<J smierci, 
za zab6jstwo, kradziez cudzego mіепіа z Ьгопі<J w r~ku itp. 

W miesi<JCU wrzesniu we wsi Tudorkowice gmiпa Chorobr6w 
okopal si~ WOP, paralizuj<JC wszystkie пasze ruchy w uhryпowskich 
lasach. Poczulismy si~ zagrozeпi, gdy:i w tym miejscu пasz ruch ЬуІ 
пajsilпiejszy ze wzgl~du па wi~kszy masyw lesпy, skoпceпtrowaпy. 
Ро rozmowie z Prowodem ІІІ Okr~gu postaпowilem wyprzec WOP 
z Tudorkowic za wszelk<t сеп~. WOP byl silпie оkорапу і odrutowa
пy. Му postaпowilismy піе atakowac okop6w tylko zпiszczyc torpe
dami З dгеwпіапе budyпki. W czasie akcji, zdaje mi si~ 5.10.1946 г., 
zпiszczylismy budyпki WOPS. Okop6w піе zdobywalismy, zadпych 
ofiar jak z jedпej, tak і z drugiej stroпy, zdaje mi si~, піе bylo. Na dru
gi dzien WOP, піе maj<Jc pomieszczen, wybral si~ па Zabuze. W tеп 
spos6b las uhryпowski odblokowalismy і my mielismy dalej swobo
d~ w poruszaniu si~. 

W 1946 г. w lecie wyslalem swego pracowпika "lkara" do пadre
joпu "Lewada" celem zorgaпizowaпia ргасу SB w tym пadrejoпie. 
"lkar" udal si~ do "Lewady" і tam zorgaпizowal пadrejoпowy referat 
SB, osrodek sledczy, boj6wk~ SB і rejoпy, przeprowadzil tez wyszko
leпie. W tеп spos6b ргаса SB w пadrejoпie "Lewada" podпiosla si~ 
і stala si~ podobп<J do ргасу w пadrejoпie "tymaп". 

"lkar" ро zorgaпizowaпiu referatu SB w паdгеjопіе "Lewada" 
udal si~ do Warszawy і stworzyl puпkt l<Jczпosci dla OUN z zagra
пiczпymi korespoпdeпtami. ja па stworzeпie takiego puпktu zgo
dzilem si~ і utrzymywalem z "lkarem" l<Jczпosc, dostarczaj<Jc mu 
literatury w obcych j~zykach. Nast~pпie, zeby si~ zorieпtowac, со 
si~ dzieje w srodowisku АК, wyslalem do Polski drugiego swoje
go pracowпika SB, "Bahriaпego", kt6rego zadaпiem bylo sledzic 
polityk~ АК, specjalпie mial soпdowac pogl<}dy kierowпictwa АК 
w odniesieпiu do ukrainskiego руtапіа. Na prowadzeпie takiej ro
boty dostalem zezwoleпie od swojego zwierzchпika "Dalпicza". Sam 
"Dalпicz" przeprowadzil ze mп<J szereg przeszkoleпiowych odpraw, 
zapozпaj<Jc mпіе z prac<J, а przede wszystkim sledcz<J, cudzych or
gaп6w bezpieczenstwa. 

5 Akcja па straznic~ WOP w Tudorkowicach odbyla si~ 21 wгzesnia 1945 r. 
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Zima 1946/47 г. przeszla mi па prowadzeпiu гбі.пусh sledztw, 
kt6rych піе pami~tam. Przyszedl 194 7 г., wiosп'l otrzymalismy iп
strukcj~ па czas zblii.ajCІcego si~ przesiedleпia. Pierwsze гоЬіс za
pasy zywпosci і buпkry, а drugie rozpocz'lc walk~ z akcjCІ przesie
dlenc6w; trzecie spalic wsie opuszczoпe przez Ukrainc6w. Со do 
przygotowaпia magazyп6w zywпosciowych і buпkr6w піе zrobHem 
prawie і.е піс, Ьо jui. w miesiCІCU kwietпiu oddzialy WP sparalii.o
waly пasz'l dzialalпosc w tym kieruпku. W miesiCІCU maju rozpocz~
to si~ przesiedleпie. Wszelkie orgaпizacyjпe koпtakty zostaly prze
rwaпe. Тегеп ЬуІ obsadzoпy jedпostkami WP. W6wczas ja z grup'l 
37 ludzi opuscHem sw6j okr~g і poddalem si~ w lasy zamojskie ce
lem przetrwaпia tam dla паs krytyczпego momeпtu. Оргбсz cel6w 
осhгоппусh chcielismy swojCІ dzialalпosciCІ па zachodzie zwr6cic па 
siebie uwag~ Wf>, і.еЬу odciCІzyc sw6j tегеп od spodziewaпych akcji. 

W tym celu ЬуІа tei. pгzeprowadzoпa akcja па росіСІg osobowy па 
Ііпіі Benec-Warszawa kolo Zwierzynca dпіа 27.6.1947 r.6 Ро zatrzy
maпiu pociCІgu rozbroilismy 14 milicjaпtбw kolejowych, 4 і.оІпіегzу 
z 14 OG, 1 kapitaпa Buczackiego Ludwika. Та саІа akcja odbyla si~ 
bez strzalu. Ро akcji і.оІпіегzе і milicja zostala zwolпioпa, а kapitaп 
Buczacki zostal zatrzymaпy па przesluchaпie. ChodzHo паm о оsіСІ
gпі~сіе iпformacji со do cel6w akcji przesiedlenczej, jej rozmiar6w 

• W wyпiku pr7eprowadzoпej operaeji [14 рр. 34 DP] рпееіw baпdzie, 
kt6ra dokoпala пapadu па poeiqg pasaierski jadqey ze staeji ВеІіее w rejoпie 
0442 ustaloпo: Ьапdа UPA (піе, jak przypuszezalпie роdапо, .. Zapora'J w sile 
60 ludzi (піе 150,jak роdапо) пieustaloпej przyпaleiпosei poehodzqea z powia
tu Hrubiesz6w ро dоkопапіи пapadu па poeiqg, kt6rego gІ6wпут ее/ет ЬуІо 
rozbrojeпie oddzialu SОК, pospieszпie oddalila si~ w kieruпku тiasta Krasпo
br6d (0256) і zаtпутаІа si~ w lesie (0254) ее/ет pr7esluehaпia uprowadzoпe
_qo z sobq dow6dey 111/14 рр. kpt. Buezaekiego. Powyisza Ьапdа zapytywala si~ 
kpt. Buezaekiego, skqd оп poehodzi, ezy jest ofieereт Armii Sowieekiej, ile woj
ska jest w Toтaszowie, jacy sq ofieerowie, kto оп і, gdzie тieszkajq, kto to taki 
dow6dea dywizji, szef sztabu, ofieer iпforтaeji, szef lqezпosei, ezy sq оп і ofiee· 
rаті polskiтi ezy Аrтіі Sowieekiej,jak da/eko od піеh rozlokowaпe jest wojsko. 
czy sq іопаеі, gdzie ieh іопу, па jakiт pi~tr7e тieszkajq, kto dowodzil operaejq 
w Wier7bicy pr7eeiwko baпdzie ,,Szuтa'; jaki bezposredпi dow6dea і kto ЬуІ ze 
sztabu dywizji па tej operaeji. AIPN BU 00231/92, t. 4, Meldunek zwiadowczy 
sztabu GO З. DP do dow6dcy GO "WisJa", 1 Іірса 194 7 г., k 70. 
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і czasu zakonczeпia. Ро osictgпi~ciu tych wiadomosci kapitaпa Bu
czackiego zwolпilem. W dпiu zwоІпіепіа kapitaпa w Krasпobrodzie 
dпіа 1 Іірса 1947 r. w potyczce z WP zgiпctl m6j zast~pca "tewko·. 
а ja z grupct podalem si~ па tereпy Okr~gu 11. 

Dпіа 15 Іірса bylem juz w uhryпowskim lesie. Za par~ dпі spo
tkalem si~ z "Prirwct" і "Duпajskim" і па odprawie postaпowilismy 
przystctpic do раІепіа wsi opuszczoпych przez Ukrainc6w. Ро wsiach 
ЬуІі juz пasiedlency uzbrojeпi і zorgaпizowaпi w ORMO. Postaпowi
lismy ORMO rozbrajac. W czasie rozbrajaпia grup ORMO palilismy 
wioski. Spalilismy пast~pujctce wioski: Uhryп6w, Tudorkowice, Woj
slawice, Starogr6d, Wereszyп, Witk6w, Rzeczyca. Taki byl rozkaz 
z Krajowego Prowodu. 

W czasie пaszych akcji mielismy potyczki z WP we wsi Uhry
п6w, w Turkowicach oraz, daty піе pami~tam, пatkп~lismy si~ па 
zasadzk~ WP па drodze Piaseczпo-Uhryп6w, w przejsciu z lasu do
lhobyczowskiego do uhryпowskiego. Zasadzka byla przez паs za
uwazoпa, tak ze podeszlismy па odleglosc mпiej jak 1 О m. W6wczas 
otrzymalismy ogien od przodu. Zasadzka zostala okrctzoпa tylпym 
oddzialem, Ьо о wycofaпiu si~ піе bylo mowy. Zmuszeпi bylismy 
przyjctC: t~ walk~. Z пaszej stroпy пawolywalismy zolпierzy do pod
daпia si~. jedпakowoz zolпierze піе chcieli si~ poddac. Walka trwata 
do konca. Zgiп~o wtedy do 9 zotпierzy WP. 

Dwa tygodпie p6zпiej z "Duпajskim" zorgaпizowalismy zasadzk~ 
w lesie wereszynskim. W zasadzce ро пaszej stroпie bralo udziat do 
70 ludzi. W walce pod Wereszyпem zgiпctl sоtеппу "Duda", пajbar
dziej aktywпy і stary cztoпek UPA пaszego okr~gu і З byto rаппусh. 

Walkct pod Wereszyпem zakonczylismy swojct dzialalпosc па te
reпie Okr~gu ІІІ. Okolo 18.9.1947 r. przybyt do mпіе "Orest" w celu 
rozladowaпia orgaпizacji OUN і oddzial6w UPA. Obliczylismy, ze ро 
пaszej stroпie w Okr~gu ІІІ zostalo zabitych do 70 ludzi і tyluz jesz
cze byto zywych. Postaпowilismy wedtug iпstrukcji z dпіа 5.8.1947 
r. roztadowac Orgaпizacj~ і oddzialy UPA. Okoto 20 os6b, kto chcial, 
poszto па tereп USRR, okolo ЗО poszto zimowac па "Lewad~" а resz
ta rozeszta si~ ро rodziпach па Ziemiach Odzyskaпych. 

W tеп spos6b zakonczytem jedeп z пajtragiczпiejszych okres6w 
w moim zyciu. Potem przyszly dпі dalszej tulaczki oraz і refleksji. 
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Wpierw піе mialem czasu myslec о sobie, mialem па uwadze tylko 
rozkaz і myslalem tylko паd tym, w jaki sposбb mam go пajlepiej 
wykoпac. Соdzіеппа walka ze smierci<t піе dopuszczala we mпіе 
duzo rozmyslaft. Dopiero potem, juz w miesi<tcach jesieппych і zi
mowych, zacz<tlem myslec о sobie і о przebytej przeze mпіе drodze. 

Ukrywalismy si~ jeszcze z .,Orestem" і .,Borsukiem" і іппуmі ро 

Lasach і ро wsiach tomaszowskiego powiatu, zylismy zеЬгапіП<t 
wst~pUj<tC wieczorami do ludпosci polskiej ро zywпosc (О miejscach 
;>rzebywaпia pisac піе b~d~, Ьо to juz podawalem w osobпych pi
semkach). W polowie miesi<tca listopada postaпowilismy z .,Borsu
kІem" wyjechac w olsztyftskie do zпajomych. )а pojechalem do Marii 
Adamus а Borsuk do wsi B<tkowo. W swojej w~drбwce ро Ziemiach 
Odzyskaпych bylem u Marii Adamus wies Rudwaпy powiat Mr<tgo
wo, Bazylego Kowala wies W~i.owпica powiat Gdaftsk, u Katarzyпy 
t.oziftskiej-Zбlkiewskiej w Siaпowie powiat Koszaliп, mieszkalem 
okolo 1 О dпі we wsi Сzагпбw gmiпa Zdroje powiat Gryfiпo wsrбd 
Іе5пусh robotпikбw. Na pocz<ttku kwietnia 1948 г. zameldowalem 
si~ па falszywe пazwisko Mieczyslaw Tomaszewski u "Bahriaпego" 
- Liskiewicza Eugeпiusza we Wroclawiu, ul. Naddwбrzaftska 17 f7, 
1 tam bylem okolo З dпі. 

Na poщtku miesi<tca kwietnia, ро wyjezdzie z Wroclawia, bylem 
1eszcze u ojca "Bahriaпego" w Biskupiej Woli gmiпa Сzагпосіп powiat 
Wdz і stam~d pojechalem do siostry w Kadrubiskach gmiпa Komar6w 
powiat Tomaszбw Lubelski. W czasie moich tulaczych dпі ро Ziemiach 
Odzyskaпych rozmyslalem паd swoim i.yciem mіпіопуm. Czytalem 
dui.o gazet і іппусh czasopism, przygl<tdalem si~, jak kipiala ргаса ро 
miastach і wsiach polskich. Zauwai.ylem wielki rozmach w ргасу паd 
odbudow<t zпiszczoпej okupaпtem gospodarki пarodowej. Zrozumia
tem, ile wysHkбw musialo Paftstwo Polskie wloi.yc w to, і.еЬу podпiesc 
kraj z ruiп і rumowisk zostawioпych przez mіпіоп<t wojп~. Porбwna
tem tei., і.е wlasпie teraz tak musi Ьус і па Ukraiпie. W koпsekweпcji 
rozmyslaft doszedlem do wпiosku, і.е swoim пiewlasciwym post~po
waпiem zпalazlem si~ w otoczeпiu ukraiftskich faszystбw, zdrajcбw, 
z.atracHam swoj<t pierwotn<t dusz~ і ludowe idealy, ktбre w mlodosci 
swojej mialem і stalem si~ slepym пarz~dziem awaпtumik6w, kt6rzy 
mnie pchn~li па drog~ polityczпej zbrodпi. 
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lnnego wyjscia nie mialem. Czulem, ze w Polsce zyc nie mam рГс1-
wа, wi~c myslalem wyjsc za granic~ і tam szukac pracy. W tym celu 
ро nawiotzaniu lotcznosci z Balijem Michalem, Waszczukiem Alek
sandrem, Prokopczukiem Michalem і z Dubeckim Wlodzimierzem. 
czlonkami OUN z Okr~gu ІІІ, udalismy si~ w dniu 13.6.1948 r. poci~
giem w kierunku polsko-czeskiej granicy. Granic~ przeszlismy dnia 
z 19 па 20.6.1948 r., а dnia 27.6.1948 r. zostalismy zlapani z kr6t~ 
broniot przez czeskie czynniki bezpieczenstwa. W Czechach bylismy 
okolo miesiotca. Okolo 22 lipca zostalismy przekazani wladzom pol
skim. Do Warszawy przyjechalismy okolo 28.7.1948 r. 

Do Warszawy zblizalem si~ z uczuciem l~ku і gotowosci па 
wszystko. Wiedzialem, ze musz~ zdac raport ze swojej haniebnej 
dzialalnosci. Ро kr6tkiej rozmowie z wy2:szymi oficerami МВР, kt6-
rzy wyciC}gn~li r~k~ do braterskiego pojednania, bylem przej~ty do 
gl~bi. Nigdy nie spodziewalem si~ takiego przyj~cia ze strony pol
skiej wladzy. Moment ten stal si~ tez punktem zwrotnym w dalszym 
trybie mojego zycia. Na postawionC} propozycj~ szczerosci w moim 
dalszym post~powaniu zgodzHem si~ bez wahania. Zrozumialem. 
ze chodzi tu о polozenie kresu mojej dalszej zbrodniczej dzialalno
sci і dzialalnosci innych czlonk6w wrogiej calemu slowianskiemu 
swiatu faszystowskiej organizacji OUN. Na to zgodzHem si~ w pel
ni poczucia swojego obowiC}zku. Zaznaczam, ze nie chodzi mi tutaj 
о uratowanie wlasnego zycia, ale chodzi mi о uratowanie swojego 
duchowego ja. Dlatego postanowHem wyjawic wszystkich czlon
k6w organizacji, kt6rych znam, jako organizacji zbrodniczej, kt6re} 
dzialalnosci musi Ьус polozony kres. 

Dalsze moje sledztwo ро przybyciu do Warszawy nie ЬуІо niczym 
innym, jak politycznC} szkolot dowodowych fakt6w о zbrodniach po
pelnionych przez organizacj~ OUN przez wyslugiwanie si~ wrogim 
sHom а przede wszystkim Niemcom faszystowskim, а obecnie wro
giemu kapitalizmowi і podzegaczom wojennych panstw zachodnich. 

Warszawa, dnia 13.9.1948 r. tapinski Lеон 

Oryginal, rt:kopis. AIPN BU 00170/12, t. 1, [L. tapinski], M6j iyciorys. k 15-21. 



.:48 grudzied 4, Lublin 

Fragzeot protokolu przesluchaoia zoloierza 
UPA Wasyla Klyzczaka "Surzacza" оа tezat jego 
~dzialu w ataku UPA і WiN оа iostytucje rezizu 
~ozuoistyczoego w Hrubieszowie 

( ... ] Pytanie: Prosz~ powiedziec, kiedy obywatel wsЦpil do UPA 
і pod czyim dowodztwem? 

Odpowiedz: Do Ukrainskiej Powstanczej Armii wsщpHem w 1945 r. 1 

Moje wsщpienie do UPA odbylo si~ nast~pujctco: w 1944 г. przy kon
cu miesictca maja przyszedl do mnie Uchyda Grzegorz, mieszkaniec 
wsi Siebieczбw, ktбry oznajmH mi, ze mam zglosic si~ do ps. "Hro
mowego" Petra tahody, mieszkanca wsi Szmitkбw, ktбry przezna
czy mnie do oddzialu "Zajcia", nazwiska nie znam. Oddzial mial 
zadanie zrobienia magazynбw dla bandy UPA. Oddzial nasz zorgani
zowal si~ w lesie kuliczkowskim, dowбdcct oddzialu ЬуІ ps. "Zajac". 
\V sklad oddzialu wchodzHo 40 оsбЬ. Nazwisk jak tez pseudonimбw 
nie pami~tam. W oddziale tym bylem okolo 1 miesictca czasu, to jest 
do wkroczenia Armii Czerwonej. Ро wkroczeniu Armii Czerwonej 
ucieklem do domu. W domu bylem do czasu przejscia frontu. 

Ро przejsciu frontu przyszedl do mnie staniczny Uchyda Grze
gorz wraz ze strzelcami bandy UPA і zabral mnie do oddzialu pod 
dowбdztwem "Zajca". Dowбdca rozkazal nam zbierac pozostawione 
przez Niemcбw rzeczy, to jest jak amunicja, mundury, ktбre maga
zynowalismy w lesie kuliczkowskim. Magazynбw tych zrobilismy 

1 Wasyl Klimczak "Surmacz"- ur. w 1928 г. w Siebieczowie, zolnierz w r62:
nych oddzialach UPA na terenie 28. Odcinka Taktycznego UPA. 
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dwa. Oddzial пasz піе byl uzbrojoпy, пazywali go oddzial roboczy. 
W sklad tego oddzialu wchodzHo do ЗО ludzi, пazwisk піе pami~
tam. Oddzial пasz stale kwartal w Kuliczkowie u miejscowych Ukra
incбw. 

[ ... ] W polowie maja 1946 г. Wojsko Polskie wspбlпie z wojska
mi sowieckimi przeprowadzHo operacj~ па las uhryпowski. Do
wбdztwo bylo akcjct zaskoczoпe. 86j przyj~lismy, ktбry tгwal okolo 
1 godziп~ czasu. W boju tym z пaszej stroпy zostali zabici dowбd
ca І kompaпii "Kropywa", mieszkaпiec wsi Nusmice. Oddzial пasz 
wycofal si~ do lasu cichobuskiego. Tam kwaterowalismy przez раг~ 
dпі. 

Ро ukonczoпej oblawie па lasy uhryпowskie dowбdztwo пasze 
wгбсНо z powrotem do lasu uhryпowskiego, szykujctc si~ па ude
rzeпie па Hrubieszбw. W lesie uhryпowskim odbyla si~ koпceпtra
cja oddzialбw. W akcji tej brali udzial "Hromowy" ze swoimi ludzmi, 
"Czaus", "Duda", "Dawid" oraz bojбwka SB pod dowбdztwem ")аsе
піа", оgбІпіе ilosc пaszych ludzi wyпosHa okolo 300 ludzi. Z lasu 
uhryпowskiego oddzial паs wyruszyl do lasu terebinskiego, gdzie 
spotkal si~ z oddzialami "Hromowego". Stamtctd wyruszylismy pod 
Hrubieszбw, gdzie spotkalismy oddzialy polskich Ьапd. Dowбdztwo 
Ьапd UPA, jak "Duda", "Dawid", ")asen", "Czaus", "Priгwa" і "Zепоп" 

udalo si~ z dowбdztwem polskich Ьапk па skraju tego lasu. Со опі 
tam plaпowali, tego піе wiem. Stamtctd wyruszylismy w kieruпku 
miasta Hrubieszбw. Dowбdztwo objctl "Ргігwа", ze stroпy polskich 
Ьапd піе wiem, kto objctl. Do Hrubieszowa przybylismy okolo godz. 
23.00. 

Pytanie: Prosz~ powiedziet, jakie pozycje zaj~ly bandy polskie, 
а jakie wy oraz od kt6rej strony przepusciliscie uderzenie і kto 
rozprowadzil oddzialy? 
Odpowiedz: Nasz oddzial obstrzeliwal dom, w ktбrym byli Sowieci 
oraz сhгопН tyly od stroпy mostu. Вапdу polskie mialy swбj odci
пek, dla mпіе піеzпапу. Na staпowiska podprowadzili паs lctczпicy 
z polskich Ьапd. W tej akcji rozbilismy Urzctd Bezpieczenstwa і wy
puscilismy wi~zпiбw. Dowбdztwo пasze mбwHo, ze ogбlem zabito 
ЗО zolпierzy Armii Czeгwoпej. 
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Ро skonczoпej akcji па miasto Hrubieszбw oddziat пasz pod do
wбdztwem "Prirwy" wycofat si~ do lasu terebinskiego. W tereпie 
соfапіа si~ przyj~lismy Ьбj z WP, ktбre пadjechato w poscigu za 
nami. Со do Ьапd polskich, піе jest mi wiadome, gdzie si~ wycofaty. 
W czasie poscigu przez WP zgіпё}І jedeп cztoпek пaszego oddzia
tu ps. "Petreпko" Kozak Jarostaw, mieszkaпiec wsi Szmitkбw oraz 
dwбch byto гаппусh: "Berkut" zamieszkaty Kozerбw, "Pimsta" Syl
wester, zamieszkaty w Zuzelu. 

Ро odbiciu si~ od wojska oddziat пasz zostat rozcztoпkowaпy. Ро 
rozczloпkowaпie si~ przedostalismy si~ do lasu pod Star.t Wsiё}, gdzie 
z.akwaterowalismy. Gdzie гаппусh ztozoпo, tego піе wiem. Wiadomo 
mi jest, ze pomi~dzy гаппуті byt і "Prirwa" lekko гаппу. [ ... ) 

W miesiё}CU ~erwcu dпіа 2 "Dawid" wyszedt z lasu do wioski 
Szychtory, gdzie miat bielizп~ і zostat zabity па zasadzce przez WP. 
Razem z піm byt "Bohuп", "Муrпу" і "Іwап". W/w uciekli. Na dru
gi dzien poszlismy ро jego ciato і pochowalismy w Turkowicach па 
cmeпtarzu. Przy pogrzebie byt prowidпik "Szach", пazwisko Groп
dzal, mieszkaпiec wsi Копоtору. 

Ро "Dawidzie" dowбdztwo паd oddziatem оЬjё}І "Ortyk", imi~ 
Romaп, mieszkaпiec wsi Szmitkбw. "Ortyk" dat rozkaz, аЬу wyjsc 
z lasu do wiosek і tam ukrywac ро swoich buпkrach. Wraz z "Orty
kiem" poszedtem do wsi Szmitkбw, gdzie mielismy buпkier okoto 
wioski. Tam bylismy 2 dпі. Drugiego dпіа [оп] poszedt do wioski. Ja 
zostalem si~ w lesie. W tej miejscowosci WP robHo oblaw~. Ja wy
cofalem si~ do lё}k siebieczowskich, udajё}c si~ do swojej ciotki. Tam 
bylem przez 1 dzien. W Siebieczowie spotkalem "Pimst~", "Smereп
kt(, "Jurka" і "Wistuпa". Razem z піmі udalem si~ do Wierbiё}Za. Tam 
to spotkalismy "Prirw~", ktбry kazal паm udac si~ do lasu uhryпow
skiego. 

Ро przybyciu do lasu spotkalismy si~ "Zепопеm". "Zепоп" miat 
okolo 1 [ ... ) ludzi. W lesie zrobili odpraw~ і "Zепоп" dal rozkaz ра
Іепіа wiosek ро Ukraincach. Akcjё} dowodzH sam "Zепоп". Ро przy
byciu do lasu, juz [jak] Uhryпбw zostal spaloпy przez "Zепопа". 
W miesiё}cu lipcu wraz z oddzialem "Zепопа" spalilismy Tudorkowi
ce і kolejпo Rzeczyc~. Witkбw. Ро ukonczeпiu раІепіа "Zепоп" urzё}

dzH zasadzk~ па szosie koto Wereszyпa па wojsko. Bylo to w koncu 



384 Dokumenty 

sіегрпіа 194 7 r.2 llu zabili zolпierzy, tego піе wiem. W akcji tej zgiпctl 
"Duda" і "Mr6z" zostal гаппу. 

StamtA:}d porozbijalismy si~ па male grupki і jak wraz ze strzel
cami od "Orlyka" pod dow6dztwem "Karmeluka" ze wsi Horodlowi
ce udalismy si~ do lasu uhryпowskiego. "Zепоп" odszedl z swoimi 
ludzmi. W lesie tym bylismy do polowy miesictca wrzesпia 194 7 r. 
W lesie tym spotkalem si~ z "Orlykiem", gdzie przystA:}pilismy do го
Ьіепіа buпkra ( ... ]. Tam wykopalismy buпkier, gdzie zimowalismy 
przez okres zimowy do konca marca 1948 r. Buпkier tеп ЬуІ wy
kopaпy w gruzach ро spaloпych budyпkach, buпkier tеп byl dlugi 
okolo 2,5 do З m z korytarzem і studпict. Ро zrobieпiu tego buпkra 
spalilismy budyпki, аЬу zatrzec slady пaszej roboty. 

W miesictcu kwietпiu 1948 г., ро wyjsciu z buпkra spotkalismy 
si~ z grupct "Jurka" w lesie uhrynowskim, gdzie umбwilismy martwy 
puпkt. ( ... ] ldctc w kieruпku рбlпоспуm z пісt па styku Ііпіі ро prawej 
stroпie stoi srupek, z boku tego slupka kladlismy kartk~. przykrywa
jctc jct patykiem, z пapisem, gdzie b~dzie spotkaпie. Podpisywal si~ 
"Orlyk". Do tego miejsca mielismy zaglctdac со 14 dпі. Za trzecim spo
tkaпiem przyszedl "Hromowy" Petro tahoda, kt6ry ЬуІ па Ziemiach 
Odzyskaпych. "Orlyk", "Smereпko" і "Hromowy" udali si~ gdzies па 
tydzien czasu. Odchodzctc powiedzieli, ze idct pr6bowac поgі, czy 
zajdct do Ameryki. Bylo to w miesictcu lipcu 1948 г. Ро przyjsdu po
wiedzieli, ze idct do strefy amerykanskiej, zabieraj~c ze sobct "Orlykaн. 
"Smereпk~" і mпіе, "Surmacza". "Pimsta" і ")urko" раг~ dпі wstecz 
odeszli па Ziemie Odzyskaпe, wojewбdztwo olsztynskie. [ ... ] 

Przesluchal: ( ... р Przesluchaпy: Кlimczak Wasyl 

Oryginal, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t. 11, Protok61 przesluchania Wasy/a 
Кlimczaka, 4 grudnia 1948 r., k. 262-263. 

2 Dnia 22 sierpnia 1947 г. grupa czlonk6w SB і zolnierzy UPA dokonafa 
ataku na З samochody wiozCІce pracownik6w PUBP w Hrubieszowie і zolnie-· 
rzy z grupy operacyjnej З dywizji WP. W jego wyniku smierl: poniosto 16 zot
nierzy і ubowc6w, З2 odnioslo гаnу. Ро stronie atakujCІcych smiertelnie ranny 
zostal dow6dca Eugeniusz )aszczuk ,.Duda", lekkie гаnу odniesli З inni. 

3 Podpis nieczytelny. 



~ 9 listopad 7, Warszawa 

otatka agenta МЕР Leona tapinskiego "Boguslawa" 
raporcie pracownika SB nadrejonu "Liman" 

lodzimierza Batalii "tewka" ze spotkania 
komendantem Inspektoratu Zamojskiego WiN 

tanislawem Ksi,ikiem "Wyrw'" 

Wyjasnienie ао pisma "Zacharczuka" z dnia 23 ХІІ 1946 r. 

Okr~gowy prowidnik OUN-UPA w powiecie hrubieszowskim 
rzymal na wiosn~ 1946 r. od zakerzonskiego prowodu OUN po
enie nawiqzania kontaktu z polskq podziemnq organizacjq WiN 

zialajqcq na terenie tego samego powiatu. Celem zblizenia si~ tych 
·och faszystowskich podziemnych organizacji w Polsce bylo: za

rzestanie mi~dzy sobq wzajemnej walki oraz zwr6cenie swoich 
p6lnych sH do walki przeciw ustrojowi ludowo demokratycznej 
Polsce. Nawiqzanie wspбlpracy mi~dzy tymi podziemiami faszy
JWSkimi kraju bylo tylko odbiciem stosunkбw і intencji kierow

ІCzych osrodkбw zagranicznych ukrainskich і polskich majqcych 
oje bazy operacyjne w Monachium і Londynie. 
Ukrainskie kierownictwo OUN-UPA w Polsce ze Staruchem jaro
wem na czele ps. "Stiah" bylo nie tylko zainteresowane w formal

nawiqzaniu wspбlpracy mi~dzy OUN-UPA а WiN, ale takZe chcia
\vysondowac szczerosc tych stosunkбw oraz zorientowac si~ со do 
~dбw nurtujqcych polskie spoleczenstwo oraz jego odnoszenie si~ 
problemu tzw. "ukrainskiej walki wyzwolenczej". То zadanie przy

a na siebie SB (stuzba bezpieki OUN-UPA). Оо wykonania praktycz
J lqcznosci mi~dzy OUN а polskq organizacjq WiN ze strony OUN 
• przeznaczony przez "Zenona", бwczesnego okr~gowego referenda 

В. Jego zast~pca Wlodzimierz Batalia ps. "tewko" -"Zacharczuk". 
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Niпiejsze wyjasпieпie dotyczy raportu "l:.ewka"-"Zacharczuka· 
z odbytej podr6zy w dпiach 13-22 Vll1946 r. па koпtakt do komeп
daпta WiN w powiecie hrubieszowskim, kapitaпa "Wyrwy" ("Wik
tora" hrubieszowskiego, prawdziwe пazwisko prawdopodobnie 
Stefaп Kwasпiewski). "Zacharczuk" zostal wyslaпy przez "Zeпona· 
z zadaпiem przeprowadzeпia wywiadu со do ideologii sH orgaпiza
cji plaп6w і zadan polskiej podziemпej orgaпizacji WiN oraz do zba
daпia пastawieпia polskiej ludпosci cywilпej do tzw. "ukrainskiego 
ruchu wyzwolenczego". 

W przeprowadzoпej rozmowie "Zacharczuka" z "Wyrw~" ten 
ostatпi poiпformowal go, ze za graпic~. prawdopodobпie w Lon
dyпie, ma powstac wsp6lпy rz~d polsko-ukrainski, kt6rego zada
пiem bt;dzie walczyc za federacjt; polsko-ukrainsk~ w ramach tzw. 
Mit;dzymorza. W zwi~zku z tym Glбwпa Komeпda WiN w Polsce 
otrzymala z Loпdyпu роІесепіе skoпtaktowaпia sit; ze sztabem 
UPA celem wyslaпia przedstawicieli OUN-UPA do .. rz~du polskiego· 
w Lопdупіе w celu паwі~zапіа bezposredпiego koпtaktu z ukrain
skim ruchem w Polsce і w ZSRR. Wyjazd tych przedstawicieli OUN
-UPA do Loпdyпu mialby Ьус uzgodпioпy z aпgielskimi czyппikami. 

"Zacharczuk'' ро swoim powrocie zlo2:yl raport па pismie "Zeno
пowi", а tеп odeslal go krajowemu refereпta SB "Dalпiczowi". W odpo
wiedzi па raport "Zacharczuka" "Dalпicz" w czasie spotkaпia swoje
go z "Zепопеm" і "Zacharczukiem" udzieШ пastt;puj~cych wyjasпien: 
od pewпego czasu .. rz~d" polski w Loпdynie stara sit; przyjedпac do 
swoich plaп6w stworzeпia federacji polsko-ukrainskiej пiekt6rych 
ukrainskich dzialaczy polityczпych za gгапіс~. Ze stroпy ukrainskiej 
kieruпek takiej polityki reprezeпtuje byly posel па sejm Polski Wasyl 
Mudry1 oraz byly biskup lubelski cerkwi prawoslawпej Sawa2

• jedпak 

tak czynпiki zagraпiczпe OUN-UPA, jak і krajowe пigdy піе zgod~ si~ 
па Zзdп~ federacjt; Ukraiпy z Pols~. ОЬіесуwапіе Ukraincom przez 
"гцd" polski w Loпdynie kilku tek miпisterialпych w eweпtualпym 

1 Wasyl Mudry (1893-1966) - polityk ukrainski, przedwojenny posel na 
Sejm RP lV і V kadencji. 

2 Jerzy Sowietow (1896-1951)- ksi<tdz prawoslawny, jako Sawa biskup Pol
skiego Autokefalicznego Kosciola Prav•oslawnego w RP w latach 1932-1939. 
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rzqdzie polsko-ukrainskim jest tylko taktycznym pociёlgni~ciem pol
skich po\itykбw zagranicznych. W ГLeczywistosci chodzi tutaj Pola
kom а со innego. Polakom і politykom z "Гlёldu polskiego" w Londynie 
chodzi о to, zeby pГLez nawiёlzanie kontaktбw z ukrainskim podziem
nym ruchem w Polsce і w Zwiёlzku Radzieckim wykazac swoj'l sil~. 
swбj wplyw na Ukrain~ oraz zadoscuczynic poleceniom czynnikбw 
angielskich zapГLestania walki mi~dzy podziemiami polskim і ukra
inskim oraz skierowania ich sH do walki pГLeciw Zwiёlzkowi Radziec
kiemu і ustrojowi demokratycznemu w Polsce. "Dalnicz" powiedzial, 
ze projekt wyslania pГLedstawicieli OUN-UPA do Londynu za pomoc'l 
kontaktбw WiN jest zwyczajn'l "gadanin'l"· w kt6Гёl on nie wieГLy, аІе 
.Zacharczuk" powinien powiadomic "Wyrw~", ze kierownictwo OUN
·UPA w Polsce pГLyj~o do wiadomosci projekt wyslania swych de
legatбw do Londynu і w razie gdy ta sprawa b~dzie aktualna, udzieli 
w swym czasie odpowiedniej odpowiedzi, jakie stanowisko kierow
nictwo OUN-UPA w Polsce zaj~o wobec tego projektu. 

W nast~pnych spotkaniach "Zacharczuka" z czlonkami WiN spra
wa wyslania czlonkбw OUN-UPA do Londynu wi~cej nie byla poru
szona. О dalszych stosunkach polsko-ukrainskich miala zadecydowac 
konferencja komendantбw WiN, ktбra miala si~ odbyc w jesieni 1946 
г. і w czasie ktбrej zostal prawdopodobnie aresztowany "Wyrwa". 

W calosci stosunkбw polsko-ukrainskich bylo dёlzenie do dopro
wadzenia do spotkania kierownictw wszystkich podziemi w Polsce, 
tj. Prowodu ZakeГLonskiego Kraju OUN-UPA oraz Glбwnej Komendy 
WiN w Polsce, do czego jednak nigdy nie doszlo. 

Wyjasnienie skrбtбw: kapitan W - komendant hrubieszow
skiego powiatu WiN "Wyrwa" ("Wiktor" hrubieszowski); wies W -
Ulhбwek, wies Т - Telatyn; rejonowy WiN - Sz., nieustalony; wies 
М - Moniatycze; porucznik S- "Siepy"; Т- wies Teratyn; wies О
Ornatowice; wies Р - Peresolowice; sekretarz gminy we wsi М - Mo
todiatycze lub Moniatycze; рог. К- "Kalif". 

Za zgodnosc: w.c. 

Odpis, maszynopis. AIPN Lu 08/260, t. 6, Wyja~nienie do pisma .. Zacharczukaи 
z 23 grudnia 1946 r., 7 listopada 1949 r., k. 178-179. 
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Sprawozdanie Eugeniusza Sztendery •prirwy• 
о przedostaniu si~ z Kraju Zakerzohskiego 
do Nieaiec Zachodnich 

t&cznosc кrajowa 

Sprawozdaпie kolegi "Prirwy" 
z drogi do Niemiec od odejscia z tereпu 

(10 pazdzierпika 1947 r.- 6 sierpпia 1948 r.) 

Na ostatпim spotkaпiu z dow6dcq "Orestem" otrzymalem zada
пie wуkопапіа iпstrukcji о demobilizacji kadr w пadrejoпie Podla
sie. Natomiast refereпt SB пaszego okr~gu, kolega "Zепоп", mial do
konczyc jej wykoпywaпia w пadrejoпie Hrubiesz6w. Z піm pozostal 
kolega dow6dca "Orest". Dowiedzialem si~ о tyRl potem, juz wyko
пujqc iпstrukcj~. 

W rajd па Podlasie wyruszylem 1 О pazdzierпika 194 7 r. і pod 
kопіес miesiqca bylem juz па Wlodawszczyzпie. Wraz ze mпct ЬуІо 
7 os6b, mi~dzy іппуmі 4 z mojej ochroпy, 1 refereпt rejoпowy 
і 2 z oddzialu, kt6rzy dotqd przebywali па Podlasiu і zпаІі tereп. Re
joпowego "Buriaka" (ЬуІ chory) chcialem wyslac stamtqd do zопу 
w Polsce. Na Podlasie szlismy okolo З tygodпie. Zaraz ро przej
sciu skoпtaktowalem si~ z grupq dow6dcy "Szepela" (bunczuzпy 
oddzialu "Halajda"-2), kt6ry poszedl па Podlasie z grupq З ludzi, 
а ро kilku dпiach z пadrejoпowym refereпtem Podlasia, kolegq 
"Czubem" (2 miesiqce przed moim przyjsciem zostal refereпtem 
пadrejoпowym Podlasia ро smierci poprzedпiego refereпta, kolegi 
"Szpyla", "Jarego"). 
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Na Podlasiu, jakkolwiek ЬуІо tam duzo wrogiego wojska, terror 
wroga піе dawat si~ tak we zпaki, dlatego, ze byt to wielki lesпy tе
геп а [пasze] podziemie ЬуІо пiewielkie. Оргбсz tego istпialy tam 
magazyпy zywпosciowe і mozпa byto oprzec si~ па ludпosci pol
skiej. Iпstrukcja о demobilizacji zostata tu przyj~ta ро prostu z пie
dowierzaпiem, Ьо wrбg jeszcze піе rzucH takich sH, ktбre catkowi
cie sparalizowalyby пasz ruch ( doktadпiej о tym w sprawozdaпiu 
ogбlпym 1 ). 

Ро otrzymaпiu iпstrukcji refereпt Podlasia zacz<}l wcielac і<1 

w zycie. W tym czasie w podziemiu пadrejoпu podlaskiego praco
waly 33 osoby, w tym 2 kobiety, 2 osoby odeszly па Ukraiп~. 10 wy
techato do Polski zachodпiej, З tymczasem wpadly (m.іп. rejoпo
wy "t.oboda"), 4 poszly z Ьгопі<} па Ziemie Odzyskaпe, а 14 zostato 
w tereпie, chc<}c zimowac wsrбd ludпosci polskiej w roli podziemia 
polskiego. Wtasпie z піmі miatem ustaloп<} l<}czпosc і miatem spo
tkac si~ па wiosп~. Grupa ta, licZ<1ca 14 оsбЬ, miata wiosп<} odejsc do 
amerykanskiej strefy [okupacyjпej] w Niemczech. 

Z пadrejoпu hrubieszowskiego dol<}czyta jeszcze do паs bojбwka 
nadejoпowa SB w ilosci 16 оsбЬ і kilka оsбЬ z UPA oraz siatki, ktбre 
posiadaly dokumeпty і chcialy odjechac do Polski zachodпiej, ale 
z Podlasia, Ьо stamt<}d mozпa byto to uczyпic bezpieczпiej. Razem 
dawato to okoto 40 оsбЬ. Z Podlasia do Polski zachodпiej odjechato 
z dokumeпtami 8 оsбЬ, m. іп. dowбdca sztabu "Hromowy", refereпt 
:--е1опоwу "Buriak", dowбdca oddziatu "Hatajda" -2 "Czaus" і bun
:zuzпy oddziatu "Wilki" -1 "Chmelyk". Dwie grupy ро 5 оsбЬ poszly 
"'La Prusy Wschodпie do ukrainskich rodziп, pieszo, z Ьгопі(}. W tere
~~e pozostalo jeszcze 14 оsбЬ z пadrejoпu Podlasie і 26 оsбЬ z паd
""е1ОПU Hrubieszбw. Ludzie z пadrejoпu Podlasie mieli przezimowac 
... яоd ludпosci polskiej, udaj<}c polsk<1 bojбwk~. 

Ludzie z пadrejoпu Hrubieszбw zacz~li przygotowywac si~ do 
~zimowaпia W Jasach, kopi(}C ziemiaпki, przygotoWUj<}C zywПOSC 
WІІ-szystko, со potrzebпe do zycia, jedпak wrбg rozszyfrowal пasz<} 

Prawdopodobnie chodzi о publikowane w tym wydaniu sprawozdanie 
~ ~niusza Sztendery .. Rewolucyjno-powstancza walka narodu ukrainskiego 
: •ulnosc na Chclmszczyinie і Podlasiu w latach 1943-1948". 
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akcj~ і zacz~ si~ ohlawy. jako pierwszct wykryli boj6wk~ SB w dniu 
16 listopada 194 7 г. w lesie Makoszka kolo Parczewa. Z naszej stro
ny zostal1 zabity (strzelec "Czumak"). Nast~pnego dnia wr6g w tym 
samym lesie zastal tct samct grup~ wraz z grupct "Szepela". Doszlo 
do wymiany strzalбw, nasi si~ wycofali. Ani w jednym, ani w dru
gim przypadku nie bylem obecny. jeszcze przed tym гаn~ odni6sl 
strzelec z grupy "Szepela" we wsi Zawada w powiecie jan6w Pod
laski ( ... ) podczas oporzctdzania swin. Wr6g rozszyfrowal, ze ( ... ) 
wi~ksze grupy UPA і zaczctl ohlawy. Doszlo do dalszych starc, аІе nie 
ponieslismy strat. PrzekresШo to jednak nasze ( ... ) і zmusHo szukac 
innego rozwictzania. Pozostac па polskich terenach, udajctc boj6wk~ 
WiN, bylo trudno, Ьо niewielu z nas rozmawialo ро polsku, а со m6-
wic о udawaniu winowc6w. А zatem trzeba bylo pozostac па zim~ 
wsr6d rodzin ukrainskich, cz~sto zmieniajctc miejsce pobytu. 

Od zolnierzy z bylej SB, kt6rzy przyszli z nadrejonu Hrubiesz6w. 
dowiedzialem si~. ze па terenie tamtejszym zwolniono juz wszyst
kich ludzi. jedni wyjechali do Polski, inni odeszli па Ukrain~. Pozo
stal tylko "Orest", kolega "Zenon" і jeden zolnierz z ochrony "Zeno
na" - kolega "Borsuk". Pozostal takZe referent propagandy Okr~gu 
Chelmskiego, kolega "Dunajski" z okolo 10 ludzmi, z kt6rymi kole
dze "Zenonowi" nie udalo si~ nawictzac kontaktu, аІе "Dunajski" juz 
wczesniej otrzymal instrukcje odnosnie demobilizacji. Potem, gdy 
juz przebywalem па Prusach Wschodnich, otrzyinalem dwie r6zne 
wiadomosci odnosnie "Dunajskiego". Pierwsza byla taka ze wraz 
z 2 zolnierzami polegl we wsi Wojslawice w powiecie hrubieszow
skim. Druga, ze ktos mial go widziec w Danzigu, jednak do konca 
nie udalo mi si~ ustalic, kt6ra informacja byla prawdziwa2

• Dow6dca 
"Orest" wyjechal potem do Polski, kolega "Zenon" przebywal u swo-

2 Teodor Harasymiak .. Dunajski" polegl w walce z KBW w nocy z 28 па 29 
pafdziernika 1947 r. kolo Skierbieszowa. W protokole z ogl~dzin zwlok za
pisano m.in.: ( ... ] тficzyzna wzrostu wysokiego 180 ст. budowy tfgiej, twarz 
okrqgla, lysy, wlosy podchodzqce do koloru siwego, wiek okolo 40 lat, nos duiy, 
та charakterystyczne цЬу w g6rnej сцsсі, kt6re sq wygryzione w ksztalcie p61-
ko/a, ubrany w ziтowq czapkf odwijanq, w kurtkf przerobionq z nieтieckiego 
plaszcza, spodnie do but6w tak sато, rfce dost czysto utrzyтane, со 5wiadczy 
о tут, іі та wyczyszczone z paznokci, bez iadnych nagniot6w. Z tego wynika. 
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tei siostry w powiecie zamojskim, ktбra wyszla za mctz za Polaka, 
а пiekiedy wyjezdZёll do Polski. Na tym tereпie піе pozostal zatem 
пikt. 

Ukraincбw zostalo bardzo malo, tylko w пiektбrych wsiach zo
stala 1, а w іппусh do 4 rodziп ukrainskich, ale w takich wsiach, 
gdzie prawie пikt si~ піе zпajdowal. Wioski, ktбre okreslaпo jako 
пasze сепtга, zostaly przez wroga wysiedloпe calkowicie. Wrбg wy
siedШ пawet Polakбw, ktбrzy wrбcili па пasze ziemie. Tak stalo si~ 
w пadrejoпie Hrubieszбw. Wi~cej Ukrainc6w pozostalo w пadrejo
nie Podlasie, ale byl to elemeпt bezwartosciowy pod wzgl~dem po
litycznym. Wrбg zasiedШ tereп koloпistami z zachodu w ilosci mпiej 
wi~cej takiej, w jakiej wczesпiej mieszkala tu пasza ludпosc. Jedпak 
koloпisci uwazali swбj pobyt za tymczasowy (chcieli zebrac рІопу), 
а пasze akcje przeciwko zasiedleпiu udaremпily staraпia rzctdu. Ко
Іопіsсі zostali tylko w kilku wrogich puпktach oporu, reszta uciekla 
do domu. W пadrejoпie podlaskim zasiedleпie bylo troch~ wi~ksze, 
ро kilka rodziп w jedпej wsi. Przewazпie byli to Polacy z Wolyпia. 
W czasie blokady і ро піеj wroga ageпtura starala si~ rozbic ludпosc 
ukrainskct і polskct, ktбra pozostala, і dlatego pobyt tam w przyszlo
sci bylby bardzo піеЬеzріесzпу. 

Rajd па Prusy Wschodпie 

W rajd wyruszylismy z lasu radzynskiego па рбlпос od Radzyпia. 
Wyruszali ludzie z пadrejoпu hrubieszowskiego podzieleпi па trzy 
grupy. Moja grupa liczyla 9 оsбЬ, grupa kolegi "Skoworody" (pocho
dzH z Podlasia, ale przebywal па пaszym tereпie) 8 оsбЬ і kolegi 
.Szepela" liczctca 9 оsбЬ. Ja wyruszylem wraz z grupct "Skoworody" 
w kieruпku Mi~dzyrzec3-Drohiczyп, "Szepel" па Sokolбw-Siedlce. 
ВуІо to 1 О grudпia. Jasпe, ze umбwilismy si~ со do lctczпosci z po
szczeg6lпymi grupami па wiosп~. Nasza grupa і "Skoworody" w ilo
sci 17 оsбЬ juz si~ піе rozdzielala і szla razem do konca. 

ze osobnik ten ciciko nie pracowal. AIPN Lu 08/260, t. 9, Protok6J z oglc;dzin, 
ЗО pazdziernika 1947 г., k. 152. 

1 w oryg:inale: Micdzygorz. 
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Maj<}c па uwadze пasz rajd, trzeba jeszcze scharakteryzowac lud
пosc pols!G}. Pomoze to lepiej zorieпtowac si~ со do samego rajdu. 
Szlismy przez Podlasie, mijajctc Mi~dzyrzec, Drohiczyп, Czy7:ew4. 
przez las Czerwoпy B6r, kolo Sпiadowa, Nowogrodu і mi~dzy Mu
szyncem а КоІпеm wkroczylismy па Prusy Wschodпie. Prawie ро 
Czytew byl to tereп do піеdаwпа bialoruski lub ukrainski, gdzie 
піеdаwпо, przed wysiedleпiem ludпosci ukrainskiej і bialoruskiej 
do ZSSR w latach 1944-1945, mieszkalo jeszcze okolo 20% Ukrain
c6w lub Bialorusiп6w. Ostateczпa polska koloпizacja tych tereп6w 
zacz~la si~ ро 1918 r., а zakonczyla si~ dopiero teraz. ОЬеспіе zyj<t 
tam tylko РоІасу jakkolwiek gdzie піе gdzie mozпa spotkac jeszcze 
"ukraiпiak6w" albo "bialorusiп6w", jak ich пazywaj<} РоІасу. ОЬес
піе udaj<} опі Polak6w. 

Ludпosc polsk<} mozпa dzis podzielic па trzy grupy: 
1. Polacy-autochtoпi, kt6rzy zyli па tych tereпach wczesпiej; 
2. koloпisci polscy z Polski ceпtralпej, kt6rzy osiedli tu za cza

s6w panstwa polskiego w latach 1918-1939; 
З. kalakuci - osoby, kt6re z Ukrainc6w і Bialorusiп6w staly si~ 

Polakami. 
Sam proces koloпizacji tych ziem odbywal si~ - zresztct jak і па 

calej Chelmszczyzпie - w пast~pstwie carskiej polityki ostatпie
go stulecia, poloпizacji і sowietyzacji, wyw6zki Polak6w do ZSSR 
і czyппik6w, kt6rym poddaпa zostala ludпosc ze stroпy podziemia 
polskiego. о пiedawпym pochodzeпiu tej ludпosci swiadczy jej j~
zyk. W uzyciu jest wiele slбw ukrainskich lub bialoruskich, starsi 
rozmawiajct jako ojczystym j~zykiem ukrainskim lub bialoruskim. 
Swiadcz<} о tym takZe пazwiska ludzi, па przyklad r6zпych Harasy
mowicz6w, Hryhorowicz6w, Ostapczuk6w itp. Trudпo jest m6wic 
о graпicy mi~dzy Ukraincami і Bialorusiпami oraz о ilosci kalaku
t6w, Ьо bylem tam tylko przez kr6tki czas, zdecydowaпie za malo, 
аЬу mozпa bylo о czymkolwiek sctdzic z pewпoscict. Jedпak mogt: 
powiedziec, ze па реwпо kalakut6w mieszka tam wi~cej піz Pola
k6w r6zпego pochodzeпia razem wzi~tych. Trzy wуmіепіопе kate
gorie Polak6w sprowadzam do jedпego miaпowпika - spoleczen-

4 W oryginale: Czyt6w. 
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stwa polskiego, Ьо zasadпiczej гбzпісу о charakterze polityczпym 
wsrбd пісh піе zauwazylem. 

Тегеп tеп - р6lпоспа cz~sc wojewбdztwa lubelskiego, а takZe 
wojewбdztwa bialostockie і warszawskie - jest tereпem, gdzie do 
czasu amпestii w Polsce dzialaly silпe oddzialy WiN. Podczas amпe
stii WiN wsz~dzie si~ ujawпH, jedпak pozostalo jeszcze podziemie 
polskie і bojбwki. [ ... ] Jesli chodzi о sprawy ukrainskie, to spoleczen
stwo polskie prawdopodobпie pod wplywem podziemia polskiego 
dalej marzy о Kresach Wschodпich. Posiada iпformacje о пaszej 
walce wyzwolenczej, wie, ze UPA jest silпa, wie takZe о zawieszeпiu 
Ьгопі па odciпku polsko-ukrainskim, jedпak traktuje to jako staп 
tymczasowy і powszechпie mбwi si~, ze z Ukraincami jeszcze trzeba 
hf;dzie si~ zmierzyc. [ ... ] 

Моzпа bylo zauwazyc, ze ludпosc polska піе odпosi si~ z respek
tem do podziemia і jego dow6dc6w, jak гоЬНа to ludпosc ukrainska 
wobec UPA. W bardzo wielu wypadkach mozпa bylo uslyszec пагzе
kапіа па пiedawпych dow6dc6w, ktбrzy si~ ujawпili, па przyklad па 
to, ze jedli, pili і wlбczyli si~ z kobietami, okradali orgaпizacj~. а koп
kretпie піс піе zrobili. Dyscypliпa wewп~trzпa WiN byla oparta па 
polskich zasadach wojskowych, ale піе dala kadrze wartosci mo
ralпych. Swiadczy о tym wielka ilosc: wszelkich Ьапd rabuпkowych 
dzialajctcych przed і ро amпestii, kt6re rekrutowaly si~ wlasпie 
z podziemia і podziemie піе moglo sobie z піmі dac rady. Zjawisko 
to bylo prawie пiezauwazalпe па ziemiach ukrainskich. Wyrobieпie 
polityczпe podziemia w рогбwпапіu z ukrainskim - slabe. Spowo
dowaпe to bylo ро cz~sci brakiem wychowaпia polityczпego kadr, 
а ро cz~sci brakiem programu polityczпego podziemia polskiego 
w ogбle. [ ... ] 

Nasz rajd pгzypadl па zly okres, mozпa powiedziec, ze byl to 
juz poczcttek zimy jakkolwiek w tym roku zima ostateczпie ustabi
lizowala si~ dopiero w lutym. Pierwszej посу zacцl padac sпieg, 
wprawdzie паd гапеm stopпial, ale taka pogoda byla caly czas. 
Padal to sпieg, to deszcz, cz~sto sпieg lezal kilka dпі, to zпowu si~ 
topH. W takich waruпkach rajd byl trudпy. Ludzie ubraпi byli па 
zim~. wszystko przemakalo, takZe buty, pod пogami bylo mokro 
і dlatego posuwac si~ bylo trudпo. Szlismy calymi посаmі. W cict-
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gu jedпej посу udawalo si~ zrobic піе wi~cej, jak 35 km, аІе ludzie 
juz ЬуІі zm~czeпi. Nigdzie ро drodze піе wst~powalismy, аЬу si~ піе 
zdekoпspirowac, ze przechodzHa t~dy jakas grupa. Tak bylo bez
pieczпiej. Zawsze trzeba bylo liczyc si~ z tym, ze moze Ьус wsypa 
па postoju dzienпym. А паm chodzHo о to, аЬу wr6g піе mial moz
liwosci оdпаІеzіепіа пaszych slad6w. W посу пawet jakby ktos паs 
dostrzegl, to піе wiedzialby, kim jestesmy і moglby tylko pomyslee. 
ze przechodzHo UBP. І пawet jakby zauwazyl паs doпosiciel, mozпa 
bylo przypuszczac, ze tego піе zglosi. Kwaterowalismy ро domach. 
ZmusHa паs do tego zla pogoda. W cictgu kr6tkiego dпіа trzeba ЬуІо 
odpoczctc. wysuszyc si~. wyspac. Nie zawsze mozпa bylo to zrobic 
w lesie і піе zawsze mozпa ЬуІо trafic па las. 

Poczctwszy od Mi~dzyrzeca піе mielismy zadпych map opr6cz 
mapy admiпistracyjпej Polski о skali 1:1 ООО ООО. Kwaterowalismy 
przewazпie w oddaloпych koloпiach w lesie czy pod lasem, jesli ЬуІа 
taka mozliwosc, jedпak піе raz, jesli takich kоІопіі піе bylo, bylismy 
zmuszeпi kwaterowac we wsi. Caly czas udawalismy boj6wk~ pol
skct. АЬу si~ піе zdekoпspirowac, tym, kt6rzy піе zпаІі dobrze j~zyka 
polskiego, zаЬгопіопо rozmawiac (opr6cz sytuacji wyjcttkowych). 
Nauczylismy si~ pioseпek AK-owskich і іппусh pioseпek polskich. 
Staralismy si~ we wszystkim пasladowac WiN. lm bardziej пabiera
lismy doswiadczeпia, strzelcy opaпowywali j~zyk polski. Z rozmбw 
z ludпoscict polskct dowiadywalismy si~ о taktyce і sposobie zacho
waпia zolпierzy podziemia polskiego, со od razu wprowadzalismy 
w zycie. Gdy wchodzilismy do domu, to wiesпiak przewazпie - jak 
tylko przekoпal si~, ze піе jest to UBP- zaraz si~ rozgadywal, zaczy
пal пarzekac па оЬеспу rzctd, m6wH wszystko, со wiedzial о pod
ziemiu polskim, pytal kiedy b~dzie wojпa itd. Na margiпesie trzeba 
zauwazyc, ze podloze dla prowokacji jest bardzo dobre. Podczas 
kwaterowaпia blokowalismy domy, to zпaczy zatrzymywalismy 
kazdego, kto przyszedl оЬсу і піе wypuszczalismy gospodarzy. [ ... ] 
Zresztct takie sct zasady partyzaпtki. [ ... ] 

86g przeplyп~lismy l6dkct wieczorem 13 grudпia pod miastecz
kiem Drohiczyп. Bez przyg6d przeplyп~lismy tald:e Nurzec [ ... ] 

Gdy kwaterowalismy pod miasteczkiem Czytew па 2 koloпiach 
pod wsict, wlasпie tej посу boj6wka polska zabrala towary ze spol-
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dzielпi w Cz}'Zewie. UBP przeszukiwat tегеп, tazili, przyjezdzali koto 
nas, ale па паs піе пatrafili. 

Nast~pпie kwaterowalismy па 2 koloпiach па skraju lasu Czer
woпy Вбг koto Zambrowa. Koto паs byta jeszcze jedпa koloпia. Nad 
гапеm zacz~t padac sпieg і padat cat~ dob~. Koto godziпy 11.00. 
przyszli па te koloпie 2 policjaпci sprawdzic, czy піе p~dz~ tam 
bimbru. Wszyscy spalismy, tylko w 2 w domach піе spali alarmowi. 
Alarmowy wtasпie gоШ si~, gdy do domu wszedt policjaпt. Alarmo
wy skoczyt do drugiego pokoju, gdzie my spalismy, ztapat za bron 
1 zerwat паs па поgі. Policjaпt takze zorieпtowat si~, ze w domu s~ 
1acys ludzie і to wi~kszej ilosci і ze mog~ Ьус uzbrojeпi, wi~c wy
skoczyt па dwбr. Schowat si~ za гбg domu і wymierzyt z karabinu 
w drzwi. Na pocz~tku піе wiedzielismy, о со chodzi. Zebralismy 
si~ і zacz~lismy \vyskakiwac przez оkпа, mysl~c. ze to doпos і ze 
nas okr~zoпo. Wskakiwalismy z przeciwlegtego boku od miejsca, 
gdzie stat policjaпt. Wczesпiej alarmowy і 2 zotпierze skoczyli do 
drugiego pokoju і alarmowy wychyШ si~ przez drzwi. Wtedy poli
CJaпt strzeШ, ale go піе trafН. Nasz zotпierz "Sojka" zauwazyt przez 
оkпо ( оkпа byty zamarzпi~te, tylko w gбrze byta w~ska пiezamar
zni~ta smuga) czapk~ policjaпta і сеІп~ serio zabH go. Stato si~ to 
w odpowiedпi~ рог~, Ьо policjaпt przygotowywat si~ do wrzuceпia 
graпatu do domu. Drugi policjaпt byt w tym domu, gdzie пikt піе 
kwaterowat і udato mu si~ uciec. ( ... ) 

Za Sпiadowem zakwaterowalismy па koloпiach wsrбd рбІ. Sпieg 
stopH si~, jak zпalezlismy si~ w Prusach Wschodпich. Rzek~ Narew 
przekroczylismy w Nowogrodzie і dalej szlismy juz bez przygбd. [ ... ] 

Przekoпatem si~, ze ludпosc polska пajlepiej zyje па "dawnych" 
terenach ukrainskich і biatoruskich. Wsz~dzie tam mieli chleb, mi~
so. tluszcz і tak dalej, і wyzsza byta kultura wiejska: lepiej potrafili 
gotowac, w domach byto czysciej і byty lepsze. Na о wiele ni7:szym 
poziomie zпajdowaty si~ autochtoпiczпe ziemie polskie, powiaty 
Wysokie Mazowieckie, Ostrбw Mazowiecki, а jeszcze gorzej byto 
w powiecie Ostrot~ka, gtбwпie w Puszczy Kurpiowskiej, gdzie chleb 
ЬуІ rzadkosci~, tluszcz tald:e, ludпosc zywi si~ przewazпie ziemпia
kami і kapus4, stoj~ prymitywпe chaty. Ludzie chodz~ w starych 
ubraпiach kurpiowskich. 
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22 grudпia zпajdowalismy si~ pod dawпtt graпictt polsko-пie
mieck<t, пiedaleko wsi Lemaп, mпiej wi~cej posrodku drogi mi~dzy 
Muszyncem а Kolпem. Ze wzgl~du па to, ze zacz~a si~ ostra zima 
і zblizalo si~ polskie Boze Narodzeпie, skoпtaktowalismy si~ z pol
sktt orgaпizacjtt podziemпtt і zdecydowalismy si~ sp~dzic tu polskie 
Boze Narodzeпie. W okresie swittt wchodzic па tегепу пiemieckie 
піе bylo celu. [ ... ] 

Prusy Wschodпie 

Ludпosc пiemiecktt spotykalismy jeszcze w powiatach polu
dпiowych, czyli па Pojezierzu Mazurskim. StaпowHa do 15% daw
пej ludпosci пiemieckiej. Ро przyjsciu па te tегепу Armii Czerwoпet 
wi~kszosc Niemcбw uciekla па zachбd. [ ... ) Mimo to ро Niemcach 
пajgorszy los spotkal Ukraincбw. Ukraincy z temkowszczyzпy 
і cz~sciowo z Podlasia піе ukrywajtt tego, ze S<t Ukraincami, roz
mawiajtt ро ukrainsku і пazywajtt si~ Ukraincami, obchodztt ukra
inskie swi~ta і tak dalej. Ukraincy z іппусh tегепбw udajtt Pola
kбw. Rzttd stara si~ піе rozdrapywac гбzпіс пarodowych і zmieпic 

to гбzпоЬагwпе towarzystwo w spoleczenstwo polskie, ale ро to. 
Ьу w przyszlosci spoloпizowac. Ludпosc z akcji "W" (wysiedlen
cza) podlega iпwigilacji polityczпej, ale w praktyce wyglttda to 
iпaczej. Staraпia ГZ<tdU w ogбle піе oslabHy szowiпizmu polskiego 
і піе zmieпHy wrogiego пastawieпia Polakбw do Ukraincбw. РоІа
су - zarбwпo ludпosc, jak czloпkowie admiпistracji - starajtt si~ 
Ukraincom szkodzic (wszystkich z akcji "W" uwazajtt za Ukrain
cбw mimo tego, ze wysiedloпo takze wielu Polakбw). Pogardliwie 
пazywajtt ich "ukraiпiakami". 

Ukraincowi піе wolпo przeпosic si~ do іппеgо powiatu, trudпo 
mu dostac іппtt ргас~, пawet fizyczпtt, піе moze pracowac w urz~ 
dach wy2:szych піz gmіппе, піе moze otrzymac zapomogi, dostaje 
gorsze mieszkaпia і meble і tak dalej. Wielu skierowaпo do sow
chozбw (majtttkбw panstwowych). Policja koпtroluje ich і dokoпu

je cz~stych aresztбw, jedпak wszystko to doprowadzHo do jeszcze 
wi~kszej koпsolidacji ludпosci. Wiesпiacy politykuj<t, wymyslajttc 
гбzпе wiadomosci па przyklad о walkach z UPA, о wojпie, о tym, 
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ze ktos z UPA przyjechal па Ziemie Odzyskaпe. Opowiadajct о tym 
tedeп drugiemu і pocieszajct si~, jak mogct. Wszystko to byloby bar
dzo pozytywпe, jesli піе dzialo Ьу si~ w waruпkach rzeczywistosci 
Ьolszewickiej. Wroga ageпtura coraz bardziej zagпiezdza si~ wsrбd 
ludпosci, со w przyszlosci grozi aresztowaпiem wszystkich, ktбrzy 
ЬуІі w UPA albo mieli cos wspбlпego z пaszym ruchem wyzwolen
czym. ( ... ) 

26 grudпia 194 7 г. przeszlismy па "Ziemie Odzyskaпe", do wsi 
Кагра. Zakwaterowalismy w 2 domach we wsi Kurwia Mala u Niem
c6w. Tam dowiedzielismy si~, ze піеdаwпо do miasteczka powiato
wego Pisz przyjechala samochodem polska bojбwka і obrabowala 
spc)ldzielпi~. Niemcy bardzo si~ паs ЬаІі. 

Nast~pпego dпіа zпowu zakwaterowalismy па 2 koloпiach 

u Niemcбw, ale )uz w powiecie Mrctgowo. Niemcy odпosili si~ do 
nas przychylпie. Ро пaszym zachowaпiu zorieпtowali si~, ze піе je
stesmy Polakami. W tym powiecie przebywala juz 5-osobowa gru
pa UPA, ktбra przyszla z пaszego tereпu. Niemcy о tym wiedzieli 
1 chyba dlatego odпosili si~ do паs dobrze, jakkolwiek піе zdradzili 
s•~ z tym, ze wiedzct о роЬусіе UPA. О ludпosci ukrainskiej піе do
wiedzielismy si~ пiczego koпkretпego oprбcz tego, ze пiedaleko ро 
wsiach mieszka ро kilka rodziп ukrainskich. 

Trzeciego dпіа kwaterowalismy zпowu u Niemcбw, 7 km od 
miasteczka Rуп па wschбd od Mrctgowa (ро пiemiecku Seпsburg). 
Wieczorem З z паs zaszlo do 4 rodziп ukrainskich mieszkajctcych 
niedaleko miejsca postoju паd szosct. Trafili akurat па rodziпy ze wsi 
Чoпasterz w powiecie rawskim. jedeп z gospodarzy pozпal mпіе 
1 strzelca "Stalewego". Dzi~ki пiemu zorieпtowalismy si~, gdzie sct 
Ukraincy, jaka jest sytuacja. Opowiedzial о tym, ze WP w lesie kolo 
Чoпasterza zпalazla jakiegos пaszego "geпerala". Stamt:ctd, z Moпa
sterza, wгбсНа jakas kobieta, ktбra opowiadala, ze WP zlapalo jed
nego zolпierza z UPA, ktбry mial Ьус w осhгопіе prowidпika "Stia
ha" (tеп gospodarz піе zпal jego pseudoпimu). Zolпierz tеп mial 
1.1koby podmiпowac kryjбwk~ prowidпika "Stiaha". То оп wsypal, 
wysadzH kryj6wk~ і WP mialoby wycictgпctc prowidпika "Stiaha", ale 
gospodarz піе wiedzial czy zywego, czy martwego. Zgodпie z opo
wiadaпiem tej kobiety geпeral mial Ьус sredпiego wzrostu, siwy, 
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lat okolo 50. Z tych danych wychodzHo, ze mialby to Ьус prowidnik 
"Stiah"5

• 

Nast~pnego dnia wypadlo nam nadal kwaterowac u Niemcбw 
Czwartego dnia trafilismy do Ukraincбw, to znaczy ЗО grudnia. Tra
filismy na nich jeszcze wieczorem і zdecydowalismy si~ zakwatero
wac. Bylo to w powiecie k~trzynskim (ро niemiecku Rastenburg). 
10 km na wschбd od K~trzyna. jedna rodzina byla z Przemyskiego. 
druga z Lubaczowskiego. Rano ЗО grudnia gospodarze chcieli jechac 
na jarmark. Zrobili na nas dobre wrazenie, uwierzylismy im і wy
puscilismy ich na jarmark, jednak przeliczylismy si~: okolo 11 :ОО 
juz zacz~o nas okrctzac WP і policja. Znakomicie znali teren і jesla 
Ьу nas okrctzyli, przebic si~ z okrctzenia byloby wprost niemozliwe. 
Na szcz~scie alarmowy zauwazyl wroga, jak tylko rozstawH si~ z.a 
linict kolejowct і zaczctl obchodzic kolonie, аЬу odcictc nam odwrбt do 
lasu. Wyskoczylismy z domбw і otworzylismy ogien do wroga, unie
mozliwiaj(fc mu odci~cie nam odwrotu. W tym czasie jedno nasze 
skrzydlo zaj~o skraj lasu. Wymiana ognia trwala okolo рбl godziny 
Ostatecznie udalo si~ nam bez zadnych strat zniknctc pod ukryciem 
lasu і oderwac si~ od pogoni. Caly dzien lawirowalismy mi~dzy wro
gimi grupami wsr6d niewielkich laskбw. Dwa razy przechodzilism~· 
ро pas rzek~. ale do drugiego starcia juz nie doszlo. Wielkim przyja
cielem przeciwnika byl swiezy snieg і slady na sniegu. Jak stwierdzi
lismy potem, wrбg mial2 zabitych. Nocct. zmarzni~ci, zrobilismy po
nad ЗО km і dopiero nad ranem zakwaterowalismy na jednej koloni! 
З km od Srokowa (Drengfurth). Trafilismy na dom dawnego akowGІ 
z Rzeszowskiego, ktбry do niedawna byl w UBP w Lubaczowie. Bar
dzo duzo opowiadal nam о Ukraincach і UPA, о swoich wyczynach 
w walce z UPA. Wypytywalem go о nas szczegбlowo, udaj(fc, ze inte
resuj~ si~ UPA і Ukraincami, а faktycznie chodzHo mi о to, jak on to 
wszystko interpretuje. Na terenach ukrainskich akowcy szli do UBP 
і МО z polecenia podziemia polskiego, аЬу pod plaszczykiem pol
sko-bolszewickich formacji policyjnych niszczyc nasz ruch і w ogбle 
wszystko, со wydawalo si~ im ukrainskie. О UPA opowiadal dosyr 

5 )aroslaw Staruch ,.Stiah" zginctl w walce z KBW 17 wrzesnia 194 7 г. w IX'
blizu Monastyru. 
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;Jrawidlowo, ze walczyla dobrze, ze WP balo si~ UPA, Ьо піе wie
.ttialo, s~Gtd, w kogo і kiedy uderzy, а jakby wpadlo w zasadzk~ UPA, 
~о trudпo byloby wydostac si~ zywym. Opowiadal tald:e dosyc wier
n•e о ludпosci ukrainskiej, ze Ukraiпiec to zaciekly wr6g Polski, od 
Ukrainca пiczego si~ піе dowiesz, u пісh пawet male dzieci prowa
dц zwiad. Opowiadal со піе со о kryj6wkach, ale wiedzial о пісh 
.::hyba tylko ze slyszeпia. Przechwalal si~ polskimi wyczyпami, wy
my5laj<}c пiestworzoпe rzeczy, а о porazkach UBP czy WP prawie 
,,е wspomiпal. jego opowiadaпia byly dosyc zywe і utrzymaпe pod 
:ym k<}tem, ze ich, Ukrainc6w, trzeba пiszczyc па kazdym kroku, Ьо 
~~~~о· walce jest to пar6d straszпy і wszyscy od пajmпiejszego do starca 
ч zacieklymi wrogami Polski. 

Mialem adres pewпej rodziпy z Hrubieszowskiego mieszkaj<}cej 
~eraz kolo Sroko~a. uwazalem jedпak za odpowiedпie wylawirowac 
sцd dalej, Ьо juz troch~ si~ zdekoпspirowalismy, wi~c go піе wyko
~talem. Poszlismy wzdluz dzisiejszej graпicy polsko-sowieckiej 
, kolo Skaпdawy 2 styczпia 1948 r. spotkalem zпajomych wiesпia
.Ww z Hrubieszowskiego. Powiedzieli mi, ze пiedaleko, па poludпiu, 
wlo miejscowosci Korsze, S<}ludzie z Hrubieszowskiego. Za ich po
sredпictwem mozпa skoпtaktowac si~ z пasz<} grup(} 5 os6b, kt6re 
pгzeszly przed паmі z Podlasia. 

Pгzed 6 styczпia dostalismy si~ do tych rodziп і koпspiracyjпie 

z.akwaterowalismy w stodole па koloпii. Mieszkaly tam 2 rodziпy 
ukrainskie. Wigilia Bozego Narodzeпia byla bardzo skromпa і bez 
ceremoпii. Wieczorem rozeszlismy si~ do ukrainskich rodziп miesz
kaictcych w tej і S<}siedпich wsiach, аЬу tam sp~dzic Boze Narodze
nІe. Chcialem w tym czasie skoпtaktowac si~ ze strzelcami, kt6rzy 
pгzyszli tu wczesпiej і dowiedziec si~ od пісh oraz od wiesпiak6w, 
~dzie S<} Ukraincy z пaszych tereп6w, zorieпtowac si~ w sytuacji і ро 

Вozym Narodzeпiu ulokowac ludzi w tereпie, аЬу mogli przezimo
wac. Nalezy zazпaczyc ze wi~ksza cz~sc strzelc6w, а mam па mysli 
•uz 22, myslala о legalizacji swego pobytu. 

Nast~pпego dпіа, па Boze Narodzeпie, dol<}czyli do паs strzelcy 
.Szuhaj" і "Subota" z grupy, kt6ra wczesпiej przyszla do wojew6dz
rwa olsztynskiego. Ро rozmowie z піmі podzieШem пasz<} teraz juz 
dwudziestk~ па З grupy. Pierwsza w ilosci 7 os6b odeszla ze "Slaw-
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kiem" do rodzin ukrainskich w powiecie Bartoszyce і Lidzbark 
Warminski. Posiadat on adresy do wielu Ukraincбw w tych stro
nach, u kilku rodzin jui byt osobiscie. Potem З z nich poszto jeszcze 
dalej, do powiatu Braniewo, to jui nad morzem, do swoich rodzin, 
аЬу tam si~ zalegalizowac. Druga grupa, liczqca 7 оsбЬ, pozostala na 
miejscu. Mieli tu nawiqzac kontakt z 2 strzelcami, ktбrzy wyjechali 
z dokumentami і otrzymac od nich adresy. Ja z pozostatymi 5 osoba
mi poszedlem na potudnie z zamiarem znalezienia tymczasowego 
miejsca pobytu. Z dowбdcami poszczegбlnych grup zostala usta
lona lqcznosc. Strzelcбw poinstruowano, аЬу dochowywali zasad 
konspiracji, Ьо w przeciwnym razie zimowanie b~dzie niemoiliwe 
і moiemy sprowokowac areszty Ukraincбw. 

Nasza szбstka dostala si~ do powiatu mrqgowskiego. Rozlokowa
lismy si~ ро 2 wsrбd naszych rodzin. W tym powiecie znajdowali si~ 
jeszcze 2 strzelcy z grupy "Szuhaja". Od wiesniakбw dowiedzielismy 
si~. іе koto Mrqgowa UBP zaskoczylo 9 naszych strzelcбw na kwate

rze, 7 z nich polegto, 2 ucieklo. 
Polacy mieli 4 zabitych: 2 ubow
cбw і 2 policjantбw. Okazalo si~, 

іе to zostala rozbita grupa "Sze
pela", Ьо przy jednym iolnie
rzu odnaleziono adres siostry 
"Jasenia". UBP zaaresztowat jq, 
poznala swojego brata. Zginql 
chyba sam "Szepel" oraz ko
mendant nadrejonowej bojбwki 

SB "Jasen". 
UBP zaczql nast~pnie ganiac 

ро catym powiecie і przeprowa
dzac rewizj~ wsrбd Ukraincбw. 

Rzecz jasna, іі swбj wptyw wy
warlo і to, іі piqtka "Szuhaja" 
nie od razu zacz~a si~ ukrywac. 
W warunkach surowej konspi-

Ciato zabitego Тymoteusza Hawatki racji moina bylo siedziec ро 

.. Szepela" domach, а teraz trzeba byto cate 
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Ciato zabitego NN ps. ,.Moriak" 

dnie sp~dzac w kryjбwce, Ьо w kazdym momencie mбgl pojawic si~ 
UBP, ktбry urzCІdzal skoki takZe w nocy. Poniewaz w tym terenie UBP 
rozszyfrowal о пasz pobyt, chcielismy si~ przeniesc do іппусh po-

iatбw. Wyslalismy jеdпСІ dziewczyп~ z lewymi dokumeпtami do 
powiatбw wschodпich wojewбdztwa olsztynskiego, аЬу zdobyla ad
resy ludzi z пaszych tегепбw. 

W пiedziel~. 18 styczпia, skoпtaktowalem si~ z grupami w miej
cowosci, gdzie kiedys si~ rozeszlismy. Dwaj zolпierze mieli zostac 

powiecie K~trzyп, dwбch zabralismy, dla trzech rodziпy albo zпa
mi wyrobili dokumeпty і mieli опі wkrбtce odjechac do swoich ro

dziп. Gdy wrбcHem z powiatu mrCІgowskiego, utworzylem 6-osobo
wq grup~, ktбra miala odejsc па wschбd, а sam z trzema zolпierzami 
mialem рбkі со - па okres od 17 do 24 styczпia - pozostac w powie
cie MrCІgowo. jedпak UBP w tym czasie juz zd<!zyl zlapac strzelca 
Kropyw~" (byl z Podlasia), ktбry zaczCІt sypac, а zпal takZe miejsce 

mojego zakwaterowaпia. Byla to wies, ktбrej пazwy піе pami~tam . 

Zпajdowalem si~ tam ja oraz strzelcy "Stalewy" і "CzorпomoreC"6. 

6 Teodor Hatajko ,.Czornomorec" - czlonek nadrejonowej bojбwki SB 
nadrejonie ,.Liman". 
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Cialo zabitego NN ps . .. Moriak" Cialo zabitego NN ps . .. Blakytny" 

W sobot~. 24 stycznia, ,.Kropywa" przyprowadzH UBP do naszej 
kwatery. ,.Stalewy" byl w stodole na sianie, ja z ,.Czornomorcem" 
w domu. Pod wieczбr przed dom zajechaly З samochody і UBP okrq
zyl gospodarstwo. Ubowcy wskoczyli do domu. ja z ,.Czarnomorcem" 
juz nie zdqiylem ukryc w sianie, а jedynie schowalismy si~ w piwni
cy, і to w ostatniej chwШ. Ubowcy przeszukali budynki, byli na sianie 
і w piwnicy. Nasza kwatera niegdys byla pensjonatem і miala wie
Je piwnic. Oni weszli do pierwszej, znalezli tam wisniбwk~. nаріІі 

si~ і dalej nie lezli. Wieczorem odeszlismy z tego gospodarstwa, aJe 
,.Кropywa" wiedzial о 7 miejscach zakwaterowania. W naszym UBP 
zaaresztowal gospodyni~. ZachodzHo niebezpieczeftstwo, ze ,.Kropy
wa" poprowadzi UBP takie do innych gospodarstw. Zalezalo zatem 
uprzedzic pozostalych strzelcбw, аЬу si~ z nich wyniesli. ,.Szuhaj" ze 
swojq szбstk~ kwaterowal w takich miejscach, о ktбrych ,.Kropywa" 
nie wiedzial. Teraz otrzymal instrukcj~ і juz byl gotбw odejsc na tere
ny wschodnie. Pozostalo jeszcze gospodarstwo, z ktбrego si~ rozcho
dzilismy. Kwaterowali tam trzej strzelcy, bylo oddaJone okolo 40 km 
od nas. Zdecydowalem si~ isc tam jak najpr~dzej, аЬу uprzedzic 
о niebezpieczenstwie. W ciqgu jednej nocy nie udalo si~ nam tam 



Sprawozdanie Eugeniusza Sztendery ., Prirwy" ... 403 

Cialo zabitego NN z grupy 
Tymoteusza Hawatki "Szepela" 

Ciato zabitego NN ps. ,.Zaporozec" 

dojsc. Musielismy potajemnie zakwaterowac u jednego gospodarza 
\У sianie niedaleko od miejscowosci, dokчd szlismy. Wieczorem do
wiedzialem si~ od znajomych Ukraincбw, іе we wsi, ktбra byla na
szym celem, miala miejsce oblawa, ale jej wyniku gospodarz nie znal. 
Dopiero pбiniej dowiedzialem si~, іе сі strzelcy, ktбrzy mieli si~ za
legalizowac, zostali w tym gospodarstwie przez UBP wykryci. Jeden 
z nich si~ zastrzeШ, dwaj dostali si~ iywi w r~ce wroga, przy czym 
eden z nich byl ci~iko ranny і szybko zmarl. ZastrzeШ si~ strzelec 

ubota". Od гаn zmarl kolega ,.Wolodar"7
, ktбry uprzednio byl ko

mendantem bojбwki SB, poddal si~ sledczy SB ,.Klen"6
• 

Nasza trбjka przeszla do powiatu Bartoszyce, gdzie ponad mie
siчc przebywala u kilku rodzin ukrainskich. Mniej wi~cej 10-15 

7 Roman Tytar ,.Wotodar"- komendant boj6wki SB w rejonie ІІІ nadrejonu 
Liman". 

8 Wasyl )urkiw "Kten" (1916- 1948) - referent SB rejonu ІІІ w nadrejonie 
...Liman". 
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Cialo zabitego NN ps. "Krywonis" 

Cialo zabitego Wasyla Porochniuka 
"Suboty" 

lutego spotkalem si~ tam z Dyszkaпtem9 і polчczylem si~ z grupq, 
ktбra tu przeszla. W tym czasie pozostaly z піеj 4 osoby, ktбre па 
stale przebywaly w powiecie Lidzbark. Pod kопіес lutego пasza 
trбjka takze przeszla do tego powiatu і pozostala tam az do 5 kwiet
пia, kiedy to zпowu udalismy si~ w rajd. Kwaterowalismy caly czas 
koпspiracyjпie, wi~kszosc czasu w kryjбwkach, па sіапіе, troch~ ро 
domach. Udalo si~ паm w tym tereпie dobrze zakoпspirowac і UBP 
do konca паs піе rozszyfrowal. Mielismy troch~ pieпi~dzy і dawali
smy пaszym gospodarzom па smalec, па chleb, аЬу lzej bylo im паs 

wykarmic. Nasza ludпosc bardzo zbiedпiala, а wi~c samodzielпie 
utrzymac паs byloby im zbyt ci~zko. Mielismy takze jеdпч kryjбw

k~ u Polaka z Wilenszczyzпy, gdzie dwaj strzelcy jako czloпkowie 

9 Wasyl Dyszkant "Derkacz" - czlonek referatu propagandy і l(\cznosci Od
dziatбw Zagranicznych OUN, w grudniu 1947 r. wyslany do Polski jako kurier. 
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Cialo zabitego NN z grupy 
Тymoteusza Hawalki .. Szepela" 

podziemia polskiego przebywa
li ропаd po!ow~ zimy. [ ... ] 

Nie sposбb роmіПСІС tego, іі 
wsrбd zпaczпej cz~sci ludпosci 

ukrainskiej wyczuwalпe Ьу!о 
dСІіепіе do іусіа w spokoju 
(аЬу пikt ich si~ піе czepial). 
Zjawisko to wywo!aпe zosta
!o dlugotrwal<I walkCI, ktбrCI 

prowadzH паrбd z okupaпtem 
па ziemiach ojczystych, gdyi 
oczywistym jest, іі ci~iar wal
ki spadal w пajwi~kszej mierze 
па plecy ludпosci. ОЬеспіе па 
Ziemiach Odzyskaпych паsі 

ludzie iyjCI jui w bardziej spo
kojпych waruпkach і zacz~la 

powstawac іппа atmosfera. 
Wprawdzie пasza walka bar
dzo wyrobHa ludпosc, daj<Ic 
jej wysokie uczucie godпosci 

ludzkiej, lecz mimo to atmosfera spokoju jest zjawiskiem dosyc 
negatywпym, ропіеwаі w wielu przypadkach staje si~ powodem 
spбlpracy z wrogiem. 

Nie udalo mi si~ пawi<Izac koпtaktu z grup<l "Szuhaja", ропіеwаі 
пast~pstwie wsypy "Kropywy" zaaresztowaпi zostali wlasпie сі 

ludzie, dzi~ki ktбrym mialem tеп koпtakt пawiCizac. Oprбcz tego za
aresztowaпi zostali wiesпiacy, glowy rodziп, gdzie mielismy kwate
ry (7 rodziп), о ktбrych wiedzial "Kropywa", а takie kilku czloпkбw 
ал пусh rodziп, ktбre wsypali prawdopodobпie jui sami zaaresz-
owa ni. Nie udalo mi si~ takZe skoпtaktowac z dwoma strzelcami, 
бrzy pozostawali пiedaleko od miejscowosci, gdzie rozloiyla si~ 

nasza grupa. Mialem tylko wiadomosci, іе ukrywali si~ cal<I zim~ 
t wyrabiali dokumenty. 

W rajd wyruszyla tylko пasza 7-osobowa grupa, ktбrej czlonko
·e jui jesieпi<I [1947 r.] byli zdecydowaпi isc do strefy amerykan-
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skiej. Wyszlismy z lasu kolo Dobrego Miasta w powiecie lidzbarskim 
5 kwietпia. ВуІі to "Stalewy", "Bohdaп", "Slawko", "Czorпomoree·. 

J rko .. · Bohuп"10 
"U І" . 

Rajd przez Polsk~ 

Wyruszylismy obdarci і przem~czeпi zim<t oraz zlym jedzeпiem 
Byla wczesпa wiosпa, zrobHo si~ cieplo, waruпki do dzialalno
sci partyzaпckiej pierwszorz~dпe oprбcz jedпego miпusa wiosny: 
krбtkich посу піе daj<tcych przejsc zbyt wielu kilometrбw, а dla паs 
bylo to пajwazпiejsze. W pierwszych dпiach rajdu піе obeszlo si~ 
bez przygбd. 8 kwietпia szlismy akurat szos<t пiedaleko miastecz
ka Warteпburg [Barczewo - przyp. tlum.], gdy rowerem пadjechat 
policjaпt, ktбry akurat pelnH wart~. Pochowalismy si~ kolo szosy. 
lecz policjaпt kogos zauwazyllub uslyszal. Strzelec "Bohdaп" pozo
stal w tyle і wlasпie паs dogaпial. Policjaпt go zatrzymal. "Bohdan· 
zorieпtowal si~, ze to policjaпt, zapytal jeszcze, ilu ich jest, а potem 
zabH go seri<t z karabiпu. Cialo schowalismy w zaroslach, аЬу nikt 
od razu z rапа па cialo піе trafН і піе urz<tdzH za паmі роgопі. 

Prawdopodobпie 1 О kwietпia wyslalem "Bohdaпa" і "Slawka" 
w ubraпiach cywilпych do wsi, reszta czekala па пісh pod wsi"'. 
МіеІі kupic chleb, musieli zatem wejsc do kilku domбw, а we wsi 
zпajdowalo si~ kilku policjaпtбw. Ktos doпiбsl policjaпtom, ze jacys 
пiezпajomi chodz<t ро wsi і kupuj<t chleb. Policja chciala zlapac ich 
zywcem. "Bohdaп" ze "Slawkiem" wlasпie wychodzili z podwбrza. 
jak роІісjапсі skierowali па пісh karabiпy і zacz~li krzyczec: .,R~ce 
do gбry!". Nasi, odstrzeliwuj<tc si~, uciekli саІі і zdrowi. Bylo to па 
рбlпос od Szczytпa (Oitersburga), пiedaleko od tego miasta. 

Kolo miasteczka Муtпіса weszlismy па tereп Polski wlasciwej 
і do Narwi szlismy tct sam<t drog<l, со па "Odzyskaпe". Narew przepty
п~lismy kolo Zbбjпej mпiej wi~cej 15 km па zachбd od Nowogrodu. 

10 Roman Bajlak ,.Bohun" - czlonek ochrony zastc;pcy referenta OЩgu ІІІ 
jaroslawa BHego .,Milka" w 1945 r., nastc;pnie czlonek nadrejonowej boj6wki 
SB w nadrejonie .,Liman". Autor wspomnien: R. Bajlak, Bohunowa trydoroha 
Kadry па skryialach, pod red. R. Halana, Warszawa 2004. 
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Podczas tego rajdu zastosowalisтy zupelnie innq taktyk~, jak pod
s rajdu na "Odzyskane". Teraz kwaterowalisтy tylko w lesie. Wyru
JqC zarekwirowalisтy u jedпego Polaka z Wilenszczyzпy wi~kszct 

sc slопіпу, ale szybko trzeba bylo jq oszcz~dzac, аЬу wystarczylo 
· пajdluzej. Na "Odzyskanych" do ludzi wst~powaliSтy tylko ро 
бсh, а niekiedy nawet w pojedynk~, аЬу kupic chleba. Tak przeszli
y tereny niemieckie. Post~powalisтy w ten sposбb, poпiewaz tат 

. ·І bardzo rбzпorodпy еІетепt, а nie chcielisтy, аЬу UBP тіаl jakies 
пе о przychodzqcej grupie. Na rdzenпych zieтiach polskich cz~sto 
toтiast zachodzilisтy па wieczerz~ і pobieralisтy zywnosc. 
а odciпku przed Czerwoпym Вогет szliSтy тniej wi~cej tq saтq 

rogq, со poprzednio, а роtет skierowalisтy si~ па poludпie, wprost 
Bugu. Bug p~zeplyп~lisтy takie lбdkq kolo тiasteczka ( ... ). Nie 

cielisтy isc prawq stroпq Bugu do Muszynca, Ьо to byl teren bezle
y. Natoтiast w powiecie sokolowskiт і siedleckiт znajdowalo si~ 

uzo lasбw. Dowiedzielisтy si~ о tут w drodze па "Odzyskaпe". Ро 
rugiej stronie Bugu zarekwirowalisтy na wsi troch~ ubran і obuwia, 
у bodaj zтіепіс to, ktбre juz si~ calkieт rozlatywalo. W lasy ra
ynskie dotarlisтy 29 kwietnia. Przed sатут laseт zarekwirowa
тy w spбldzielпi kilka tysi~cy zlotych і zabralisтy potrzebпe пат 

\Vary. W lesie tут chcielisтy swi~towac Wielkaпoc. Kolo Radzynia 
1eszkala jedna nasza dziewczyna, przez ktбrq chcialeт skontakto
c si~ z Podlasieт і zrobic zwiad, jednak nie bylo jej w doтu. Moze 
1echala gdzies na swi~ta, а тоіе jui si~ staтtqd wyпiosla. Nie то-
ет si~ tego dowiedziec, Ьо піе chcialeт wst~powac do b~dqcych 
lakaтi gospodarzy, Ьо to тoglo jej zaszkodzic. 
а uтбwіопу punkt w lesie Pleпta kolo тiasteczka Koтarбwka 

tarlisтy 5 таjа. Тат bylisтy uтбwieni z prowidпikieт Podla
. ale z піkіт nie udalo si~ spotkac. То byl ostatпi тartwy puпkt. 

' aterowalisтy w tут lesie З dni: 4, 5 і 6 таjа. Kazdego dпіа 
ieralisтy we wsi Rudпo, dlugiej па 7 kт, zywпosc. Ktos doпiбsl 
таjа UBP z Radzyпia wraz z МО zrobH oblaw~ па las. Wieczoreт 
таjа odeszlisтy dalej, ale wstqpilisтy ро drodze do Rudna, аЬу 
ziqc troch~ zywпosci. We wsi wlezlisтy na policj~. Policjanci stali 
raz z dziewczynaтi і chlopcaтi па ulicy. ByLisтy przygotowani 
а wszelkq ewentualпosc, wi~c od razu ich ostrzelalisтy і uciekli-
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smy. Pokoпalismy kilometr, jak przeciwпik odzyskal orieпtacj~ і za
czC}l strzelac, rzecz jasпa Bogu w оkпо. Przeciwпik prawdopodobпie 
mial 2 zabitych, jedпak піе udalo паm si~ tego potwierdzic. 

Tej посу doszlismy do lasu Makoszka, gdzie kwaterowalismy 
З dпі. Nast~pпie przeszlismy w lasy kolo miasta Wlodawa. Mieli
smy tam zпajomego lesпiczego, do ktбrego zachodzilismy jesieпict. 
zostawiajC}C mu kilka metrбw mC}ki і maпufaktur~. Chcielismy to 
sprzedac і zasi~gПC}C iпformacji о podziemiu w tej okolicy. Nic koп
kretпego jedпak паm піе powiedzial oprбcz tego, ze wojsko wyпio
slo si~ z tego tereпu w polowie zimy 194 7-1948 r. Od grudпia о пa
szym podziemiu пiczego піе slyszal. 

11 maja wyruszylismy z rejoпu Podlasia w dalszC} drog~. jeszcze 
13 maja komeпdaпt boj6wki SB miaJ koпtakt z refereпtem okr~go
wym SB w пadrejoпie hrubieszowskim, jedпak zaden ze strzelcбw 
idC}cych ze mпС} піе wiedzial, gdzie jest miejsce koпtaktu. Zresztct 
isc w to miejsce ЬуІо za рбzпо, а zatem mozliwosc skoпtaktowaпia 
si~ z "Zепопеm" odpadala. Wszystkie pozostale iпformacji о Hru
bieszowszczyzпie zebralem jeszcze па "Odzyskaпych" od ludпosci 
ukrainskiej, zatem піе mialem juz potrzeby udawaпia si~ w tereп. 
Ро drugie, przejscie tereпami ukrainskimi bylo пiekorzystпe і піе

Ьеzріесzпе: brak ludпosci, czyli brak zywпosci, оЬеспоsс wojska, 
і to wojska b~dC}cego w pogotowiu, otwarty і реІеп sprawпej wro
giej ageпtury tereп. То dlatego od Chelma ruszylismy па zachбd, 
przechodzC}c kolo Krasпegostawu, Zamoscia, BHgoraja. Sап przeply
п~lismy kolo Krzeszowa. W powiecie zamojskim і krasпostawskim 

podziemie polskie піе dzialalo juz od przejscia froпtu, wi~c ludпosc 
traktowala паs tu jako rzC}dOWC} bojбwk~ UBP lub ORMO. W tych 
dwбch powiatach bylo duzo komuпistбw. Sап przekroczylismy kolo 
22 maja. Ро przejsciu Saпu w rozmowach z miejscowymi mieszkan
cami Polakami zorieпtowalem si~. ze istnieпie і operowaпie grup 
zbrojпych podziemia juz wyszlo z mody. Wrбg піе mбgl rozszyfro
wac пaszego marszu, wi~c zпowu ograпiczylismy spozywaпie zyw
пosci, ktбrej cz~sc ро prostu kradlismy. 

Szlismy kolo SokoJowa, S~dziszowa, D~bicy. КоІо Tuchowa we
szlismy w dоІіп~ rzeki Bialej. Теп odciпek przeszlismy dosyc szyb
ko. Kolo Tuchowa zaczyпaly si~ juz gбry. Wczesпiej, ро przejsciu Ііпіі 
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kolejowej Rzeszбw-Tarnбw, padaly bez ustanku deszcze, ktбre wy
wolaly powбdz w Karpatach. Gбry, deszcze, bloto і bardzo ciemne 
noce mocno utrudnialy nam drog~, dlatego posuwalismy si~ powoli. 
W dolinie Bialej szlismy kolo Grybowa, przed ktбrym przeszlismy 
w dolin~ Popradu, podcti.aictc nict az do granicy kolo Piwnicznej. Gra
nic~ przekroczylismy 12 czerwca. Dopiero w powiecie Gorlice і Nowy 
Sctcz zorientowalem si~, ze tu niedawno dzialaly grupy zbrojne pod
ziemia polskiego, wi~c znowu zacz~lismy organizowac zywnosc pod 
markct podziemia polskiego. Zorganizowalismy takZe troch~ ubran 
і obuwia, аЬу nie trzeba bylo tego robic ро przejsciu granicy na tere
nie Czechoslowacji. Nie trafilismy tam na slady podziemia polskiego. 

[ ... ) Podczas przejscia granicy polsko-czeskiej zatrzymalismy si~ 
pod lasem ро stronie czeskiej. Granicct przechodzilo З wopistбw. Nie 
zauwazyli nas. То byla cala ochrona granicy, ktбrct widzielismy. [ ... ) 

Na ukrainskich ziemiach Zakerzonszczyzny miala pozostac Or
ganizacja ograniczona ilosciowo do wctskiego kr~gu w Lubaczow
skiem і Przemyskiem. llu ludzi і czy w ogбle tam pozostalo, tego nie 
wiem. Z informacji z terenбw polskich wiedzialem, ze w Karpatach 
ЬуІу jakies grupy zbrojne. Wiosnct zdarzalo si~, ze wyganiali kolo
nistбw polskich і palili domy pozostawione przez ludnosc ukrain
skct. Z Lubaczowskiego (stary powiat Rawa Ruska) sctsiadujctcego 
z Chelmszczyznct cala ludnosc wyjechala do USRR lub do Polski. 
W Okr~gu Chelmskim takZe nie pozostal nikt. [ ... ) 

jesli chodzi о czlonkбw Organizacji, ktбrzy wyjechali do Pol
ski, to mialem kontakt z dowбdcct oddzialu "Halajda" -2 "Czausem". 
Przez niego moglem odszukac dowбdc~ "Oresta". "Orest" mial kon
takt z "Zenonem". Razem z "Czausem" byl "Hromowy", "Chmelyk" 
і prowidnik rejonowy "Chmel". jednak zimct nastctpilo aresztowanie 
nCzausa" і "Chmelyka", а takze zony "Oresta". Potem "Oresta", "Hro
mowego" і "Chmela" [ ... ), przez со obecnie nie mam kontaktu z ni
kim. Wiem tylko, gdzie znajduje si~ ranny "Buriak"11

• 

Tlumaczenie z j~;zyka ukrainskiego. 
Archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery. Toronto. 

11 Рог. fragmenty tego sprawozdania opublikowane jako aneks w: І. Hafagi
da, Czlonkowie ukrainskiego podziemia па Warmii і Mazuroch ро 1947 r. (zarys 
zagadnienia), w: .,Echa Przeszfosci", nr V, Olsztyn 2004, s. 225-234. 
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Sprawozdanie Eugeniusza Sztendery 
о UPA na Chelшszczyznie і Pod1asiu 
і na terenie 28. Odcinka Taktycznego "Dany1iw" 
w 1atach 1943-1948 

Dowбdztwo Odcinka 

Rewolucyjno-powstancza walka narodu ukrainskiego 
о wolnosc па Chelmszczyinie і Podlasiu w latach 1943-1948 

(sprawozdanie kolegi "Prirwy") 

[ ... ] Przed 11 wojn<} swiatow<}. kiedy OUN mocno upowszechnia
la si~ na Zachodnich Ziemiach Ukrainskich, istniala tendencja opa
nowywania takZe Chclmszczyzny і Podlasia. Przed wojn<} mimo to 
udalo si~ opanowac tylko niektбre tereny. OUN nie zdolala wtedy 
zdobyc dominuj<}cego znaczenia, poniewaz juz wczesniej KPZU 1 

dzi~ki swej taktyce zdobyla tam wi~ksze zaufanie ludnosci. 
Ро przyjsciu Niemcбw і wl<}czeniu Chclmszczyzny і znacznej cz~

sci Podlasia do tak zwanego Generalnego Gubernatorstwa powsta
ly nowe warunku rozwoju tych ziem. Wi~kszosc czlonkбw KPZU 
uciekla do ZSR jako do wlasnego panstwa, gdzie spotykala si~ z rze
czywistosci<} bolszewick<} і si~ rozczarowala. Zobaczyli, ze komu
nizm w praktyce jest inny niz komunistyczne idee. ldeowy element 
posrбd czlonkбw KPZU wyleczyl si~ z komunizmu і zacz<}l szukac 

1 Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy - utworzona w 1923 г. par
tia komunistyczna w RP. GtosHa m.in. idet: utworzenia zjednoczonej Ukrainy 
о ustroju komunistycznym. 
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innego rozwic:tzania zadowalajc:tcego interesy narodu ukrainskiego. 
lnni zostali wcic:tgni~ci w rosyjsko-bolszewick<t maszyn~ panstwo
W<t і zacz~li jej sluzyc. Zaliczam do nich element pozbawiony kr~
goslupa, kierujc:tCY si~ tylko ch~cic:t zysku lub element niezdolny do 
krytycznego myslenia, ktбry przyj<tl mechanicznie polityk~ bolsze
wick<t jako dobrc:t monet~ pod wplywem propagandy bolszewickiej. 

W okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 zaczc:tl si~ 
szybki rozwбj ukrainskiego budownictwa narodowego па tych zie
miach. Znikn~ zakazy rzc:tdu polskiego, ktбre hamowaly rozwбj 
narodowy. Z ZSSR ucieka wielu swiadomych Ukraincбw-inteligen
tбw, w glбwnej mierze czlonkбw OUN. Zostaje odnowiona Ukrain
ska Cerkiew Prawoslawna, szkota, proces rozwoju swiadomosci пa
rodowej і mysli polityczпej w szybkim tempie kroczy пaprz6d. 

jedyпym miпusem bylo to, iz elita kierujc:tca tym procesem, to 
przewazпie byli emigraпci, ktбrzy ро wybuchu wojпy пiemiecko
-bolszewickiej wrбcili do domu. Wszyscy bardziej wугоЬіепі czloп
kowie OUN takZe odeszli па іппе ziemie ukrainskie, а па Chelmsz
czyzпie і Podlasiu pozostaly bardzo slabe sily prowadzc:tce ргас~ 
spoleczпo-polityczпc:t, w wielu przypadkach zdecydowaпie zbyt sla
be, аЬу mбс wysylac odpowiedпie impulsy dotyczc:tce zycia spolecz
пo-polityczпego (Wlodawszczyzпa, Radzynskie, пiewielka cz~sc 

ziemi wokбl Bialej Podlaskiej). OUN па пiektбrych tereпach miala 
tak malo wyrobioпych czloпkбw, ze ргаса ledwie si~ tШа. )eszcze 
пajlepiej dzialala siatka mlodziezowa OUN wsrбd mlodziezy szkol
пej (uczпiowie sredпich szkбl techпiczпych і haпdlowych oraz gim
пazjum w Chelmie) 

Do umоспіепіа pozycji polskich па Chelmszczyiпie przyczynili si~ 
takZe Niemcy, gdyz wysiedlili ludпosc ukrainskc:t і polskc:t z powiatu 
krasпostawskiego і zamojskiego. Na ich miejsce пasiedlili volksdeut
schбw. Cz~sc Ukraincбw z tych powiatбw zostala przesiedlona do . 
powiatбw Hrubieszбw і Tomaszбw, wi~kszosc do powiatu BHgoraj, 
do puszczy bHgorajskiej2, zamiast wysiedloпych stamtc:td Polakбw. 
Niemcy przez zasiedlenie tereпu wrogc:tludпoscic:t chcieli uпiemozli
wic dzialanie w tych lasach partyzantki polskiej. )edпak ludпosc mu-

2 W oryginale: bialowieskiej. 
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siala stamt:}d uciekac przed terrorem polskiej partyzaпtki па polu
dпiow<f BHgorajszczyzп~. W tеп sposбb Ukraincy zostali wyrzuceпi 
z powiatбw Zamosc, Krasпystaw і wi~kszej cz~sci powiatu BHgoraj. 

Z chwil<t wybuchu wojпy пiemiecko-sowieckiej oslaьta koпtrola 
tylбw пiemieckich, со stworzylo podatпy gruпt do walki partyzaпc
kiej. Wykorzystuj(f to zагбwпо bolszewicy, jak і Polacy. juz w 1942 г. 
па mieszaпych tereпach ukrainsko-polskich dzialaj<f silпe oddzialy 
Armii Krajowej (рбlпоспа cz~sc powiatu BHgoraj, рбlпоспа і za
chodпia cz~sc powiatu Tomaszбw, zachodпia cz~sc powiatu Chclm), 
oddzialy Batalioпбw Chlopskich Stroппictwa Ludowego oraz par
tyzaпtka sowiecka w powiatach Wlodawa, Biala Podlaska, Radzyn. 
Trzy ostatпie powiaty przed пadejsciem froпtu zostaly w calo
sci орапоwапе erzez partyzaпtk~ bolszewick<f, а cz~sciowo takze 
polsk<f (BCh - komuпisci polscy). W powiecie radzynskim dzialala 
przewazпie АК. 

juz same metody dzialaпia partyzaпtki polskiej doprowadzaj(f do 
dalszej poloпizacji Ukraincбw, to zпaczy wiencz(f опе to, со гоЬН ГZ<fd 
polski w latach 1918-1939. Na tereпach mieszaпych, gdzie Ukrain
cy staпowili mпiejszosc і juz wczesпiej byli skloппi spolszczyc si~. 
polszcz<t si~ do reszty wlasпie pod пaciskiem podziemia polskiego. 
Іппі udaj(f Polakбw albo uciekaj(f па tегепу czysto ukrainskie w po
tudпiowej cz~sci Chclmszczyzпy. W powiatach Chclm, Hrubieszбw 
і Tomaszбw Ukraincy szukaj<f sposobбw samoobroпy. Powstaj<t bo
JOWki kierowaпe przez OUN, ktбre zaczyпaj<f kierowac samoobroп<f, 
аІе w 1943 г. S<f опе jeszcze zbyt slabe, аЬу staп(fc па wysokosci za
daпia. Starali si~ to wykorzystac takZe Niemcy і przeciwko Polakom 
utworzyli Samoobroп~ Chclmsk<f3

, ale ta samoobroпa, b~d<tc zjawi
skiem піеогgапісzпуm і пiezwi(fzaпym z iпteresami пarodu ukrain
skiego, піе wykoпala swoich zadan, а со gorsza - jeszcze zaostrzyla 
stosuпki polsko ukrainskie. Doszlo do calego szeregu polskich akcji 
terrorystyczпych przeciwko ludпosci ukrainskiej. Polacy zacz~li wy-

1 Samoobrona Chclmska, pclna nazwa Chclmski Legion Samoobrony -
ukrainska formacja zbrojna kontrolowana przez wtadze okupacyjne utworzo
na 1942 r. w celu obrony ludnosci ukrainskiej па Chclmszczyinie przez terro
rem АК і BCh. lstniala do 1944 r. 
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strzeliwac przede wszystkim пajzпaczпiejszych ukrainskich dziala
czy spoleczпych, poczctwszy od aktywu wiejskiego, а skonczywszy 
па przodowпikach бwczesпej Chelmszczyzпy (pulkowпik Strutyn
ski, doktor Pawluk4 і іппі). Staп taki istпial w 1943 r. Z poezcttkiem 
1944 r. па calym tereпie zacz~ dzialac bojбwki zbrojпe Ukrain
skiej Samoobroпy Ludowej5

• Na Hrubieszowszczyiпie poludпiowe1 
і w Tomaszowskiem оЬrоп~ ludпosci biorct па swoje plecy pierwsze 
пowoutworzoпe oddzialy UPA. 

Froпt polsko-ukrainski w 1944 r. 

Z poczcttkiem 1944 r. sztab АК w swym рІапіе operacyjпym po
stawH sobie jako cel орапоwапіе tereпбw ukrainskich do rzeki Bug. 
аЬу lasami od rzeki Solokija, паst~рпіе poligoпami bolszewickimi 
oraz lasami, wsiami polskimi w okolicy Kamienca і pod Lwowem 
uzyskac lctczпosc ze Lwowem. Celem plaпu ЬуІо орапоwапіе Lwo
wa jako klucza strategiczпego do орапоwапіа Galicji. Polski zwiad 
doпosH, ze па przeszkodzie tym plaпom stojct tylko піеІісzпе od
dzialy UPA w okolicy Uhпowa і Rawy Ruskiej oraz bojбwki USL па 
Hrubieszowszczyiпie рбІпоспеj. PrzysЩpili zatem do ataku. Rozpo
rzctdzajct przewazajctcymi sHami і chcct wykoпac рІап орапоwапіа 
tego tereпu. 

)edпak terror АК zmobilizowal wokбl UPA catY паrбd. Kazdy, kto 
z czym mial, razem z пaszymi sHami zbrojпymi wlctczyl si~ do walki. 
Atak АК zaczctl si~ pod kопіес zimy 1943 r. і z poczcttkiem wiosny 
1944 r. Wbrew oczekiwaпiom АК пapotkala па zdecydowaпy орбг 
z пaszej stroпy. Nasze dziesi~ciokrotпie mпiejsze oddzialy wykaza
ly si~ пadzwyczajпct bojowoscict і орапоwапіеm w walce. Zdolaly 
powstrzymac ofeпsyw~ АК. Wprawdzie w pierwszych miesictcach 
walk oddzialy АК mialy реwпе zdobycze terytorialпe па рбІпос od 
Dolhobyczowa па Hrubieszбwszczyiпie froпt przesuпctl si~ az do 

4 Michal Pawluk- czlonek sztabu Chelmskiego Legionu Samoobrony. 
5 Ukrainska Samoobrona Ludowa - nazwa ukrainskiej formacji zbrojnej 

dzialajctcej w galicyjskiej cz~sci Ukrainy zachodniej w 1943 г. Nast~pnie obj~to 
і<І szersц nazwct Ukrainska Powstancza Armia. 
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rzeki Bug, па poludпiu osi'lgП<il Kosciaszyп, Liski, Wasylow, а da
lej Rzeczyc~ і Zurawce. Pozycj~ owe ЬуІу піереwпе, а straty АК tak 
wielkie, ze АК па odciпku porudпiowym troch~ si~ соfп~а. 

W tym czasie па tereпach орапоwапусh przez UPA w trybie re
wolucyjпym tworzoпe S'i admiпistracja і oddzialy, ktore oczyszcza-
1~ tereп z Niemcow і gпiazd imperializmu polskiego. W szybkim 
tempie prowadzoпe S'i szkoleпia пowotworzoпych oddziaMw UPA. 
W czasie, kiedy dochodzi do zalamaпia ataku АК, dowodztwo UPA 
rozporz<idza juz пowymi oddzialami rezerwowymi і rzuca je па 
froпt. Przychodz<i posHki takZe z WоІупіа (zagoп "Ostrizskiego"). 
"а catej Ііпіі froпtu UPA przyst~puje do ofeпsywy і w kilku bojach 
(pod Nabrozem, Posadowem па polski Wielkaпoc) oraz w D<ibrowie 
1 Rzeczycy rozbij~ froпt polski. W r~kach ukrainskich zпalazl si~ tе
геп od Hrubieszowa az do taszczowa ро rzek~ Huczw~. Na іппусh 
tereпach Ііпіа froпtu ci'lgп~a si~ az do wsi Lubliпiec kolo Cieszaпo
wa w powiecie lubaczowskim. 

Nasze mпiej Іісzпе sily wykazaly si~ пiezlomпosci'l, mielismy 
mozliwosc zaj~cia dalszych tereпow, bodaj tych czysto ukrainskich, 
tedпak dowodztwo UPA піе uwazalo tego za odpowiedпie. Wydaje 
si~. ze zadaпiem gMwпym ЬуІо пiedopuszczeпie do realizacji plaпu 
zaj~cia Lwowa przez АК. Oprocz tego rozbudowa froпtu poci'lgп~
taby za sob<i rozproszeпie пaszych sH па szerszym odciпku, а tym 
samym оsІаЬіепіе froпtu. Dowodztwo UPA uwazalo za пiecelowe 
przeksztakaпie froпtu polskiego па gMwпy пatomiast gros uwagi 
poswi~cHo walce z okupaпtem пiemieckim і przygotowaпiom do 
walki z bolszewickim imperializmem. Byto to przyczyп'l tego, ze 
prawie саІа Chelmszczyzпa і Podlasie пadal pozostaly w r~kach 
polskich oddziaMw imperialistyczпych і partyzaпtki bolszewickiej. 
Rzecz jasпa АК пadal terroryzowala tam ludпosc ukrainsk<i. пisz
czyta uzbrojoпe wsie ukrainskie, morduj<ic wszystkich Ukraincow. 
Tylko па роІпоспеj Hrubieszowszczyzпie UPA pomimo rozkazu 
орапоwаІа tereп ро lewej stroпie Huczwy az do miasteczka Grabo
wiec. 

Dowodztwo АК піе zrezygпowalo ze swojego plaпu, koпceпtru
J~C w puszczy bHgorajskiej licZClCe 15000 zolпierzy oddzialy z Polski 
ceпtralпej, ktore przeszly tam przeszkoleпie w celu podj~cia поwе-
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go ataku "па Lwбw". W realizacji tego рІапu przeszkodzili Niem~· 
W maju przeciwko tym oddzialom rzucili armi~ Wlasowa (Turkie
stanczycy), ktбra rozbHa і rozproszyla АК. Froпt polsko-ukrainsk1 
z malymi zmiaпami pozostal па wskazaпych W}'Zej pozycjach а:і do 
odwrotu froпtu пiemieckiego w polowie 1944 r. 

Podczas przejscia froпtu oddzialy UPA otrzymaly rozkaz odejscia 
па tereп swych tylбw і przeczekaпia w lasach. Niektбre oddzia~· 
otrzymaly tеп rozkaz za рбzпо, tak ze froпt zastal je па otwartych 
tereпach. W czasie odwrotu musialy walczyc z Niemcami lub ЬоІ· 
szewikami z Armii Czerwoпej. W czasie tych walk пiektбre oddzia~· 
zostaly rozbrojoпe, strzelcy rozeszli si~ ро wsiach. 

Zatrzymam si~ jeszcze паd opisem los6w ukrainskiej ludпosCJ 
Chelmszczyzпy і Podlasia. Od pierwszych dzialan UPA ро пadejscie 
froпtu ludпosc ukrainska па tereпach admiпistracji UPA wykazala 
si~ wielkct dojrzaloscict panstwowct. Admiпistracj~ пaszct od razu 
przyj~a jako swojct і zaraz ро jej powstaпiu podporzctdkowala si~ 
jej calkowicie. Nie bylo wypadku, аЬу ktokolwiek udawal si~ ро roz· 
wictzaпie wlasпych spraw do czyппik6w admiпistracji пiemieckiej. 
Ludпosc zupelпie skoпsolidowala si~ z пaszymi dzialaпiami і za
mkп~la si~ przed wrogiem. Na tereпy te, ratujctc si~ przed terrorem 
Ьапd polskich, ucieklo tald:e bardzo duzo Ukraincбw z poza Ііпіі 

froпtu. Nasza admiпistracja rozmiescHa ich wsr6.d miejscowej lud
пosci, а ta pomagala uchodzcom czym mogla. Uchodzcy піе skar:iyli 
si~, ze czegokolwiek im brakowalo аІЬо ze ktos przyjctl ich піесh~t
піе. Calosc tych dzialan odbywala si~ pod haslem: "Wszystko dla 
walki wyzwolenczej пarodu ukrainskiego". [ ... ] 

Chelmszczyzпa і Podlasie od przejscia froпtu do maja 1945 r. 

Ро przejsciu froпtu Chelmszczyzпa і Podlasie oraz cz~sc powiatu 
Sokalskiego ро rzek~ Bug zgodпie z umowct mi~dzy Staliпem а pol
sk.im rzctdem komuпistyczпym wchodzi w sklad komuпistyczпej Pol
ski. Od tego czasu па ksztaltowaпie si~ relacji па tych ziemiach wply
waly: polityka polskiego rzctdu komuпistyczпego, podziemie polskie, 
пasza walka wyzwolencza. Ро przejsciu froпtu oddzialy АК, а takze 
admiпistracja АК, ucichly, rozczloпkowaly si~ w tereпie. Dowбdztwo 
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АК zacz~o badac поwе stosuпki, аЬу рбzпіеj przyjctc odpowiedпict 
taktyk~ walki z пowym okupaпtem bolszewickim. Taktyka owa przy
brala mпiej wi~cej taki ksztalt: АК porozumiewa si~ z іппуmі orgaпi
zacjami podziemпymi w Polsce, doprowadzajctc do powstaпia WiN. 
Oddzialy bojowe і bojбwki, а takZe cala admiпistracja podziemпa 
pozostajct і пadal prowadzct walk~ z пowym пajezdzcct. 

Nalezy zauwazyc, ze polskie orgaпizacje podziemпe podejmowa
ty ргбЬу rozmбw z bolszewikami (ZSSR), аЬу wejsc w sklad tym
czasowego rzctdu Polski і w tеп sposбb орапоwас sytuacj~ w kraju. 
Bolszewicy udawali, ze podejmujct takie rozmowy, ale faktyczпie 
chodzHo im о cos іппеgо. W tej akcji (рrбЬа rozmбw) NКWD roz
szyfrowuje polski sztab glбwпy WiN і aresztuje go. Konczy si~ to po
wszechпie zпапУ.m procesem Okulickiego і іппусh czloпk6w sztabu 
АК w Moskwie. Areszt polskiego sztabu glбwпego pokazuje rzeczy
wiste zamiary Moskwy. WiN prowadzi dalszct walk~ rewolucyjпo
-powstanczct przeciwko пowemu imperializmowi. Stara si~ takZe 
wprowadzic swoich ludzi do admiпistracji, milicji (МО) і wojska. 
Podziemie polskie піе stawia zdecydowaпego oporu zaщdzeпiom 
rцdu tymczasowego, stara si~ tylko орапоwас rбzпе dziedziпy zy
cia w пowoutworzoпym panstwie polskim. Polacy zastosowali takct 
taktyk~. poпiewaz polskie kierowпicze сzуппіkі polityczпe wierzct. 
ze do spraw Polski wtlё}ci si~ Aпglia і Ameryka, со zmusi bolsze
wikбw do odwrotu z Polski і odda Polsk~ w r~ce polskiego ГZ<tdu 
emigracyjпego (loпdynskiego ). WiN піе chcial takZe przeszkadzac 
froпtowi. 

)esli chodzi о sprawy ukrainskie, to staraпo si~ wspierac wsrбd 
ludпosci polskiej poglctd. ze Polsce пalezct si~ opr6cz пowoprzylct
czoпych ziem пiemieckich па zachodzie takze іппе tereпy, mi~dzy 
innymi і ukrainskie, пaleZ<tce przed 1939 r. do Polski. Оdпоsпіе 
ziem ukrainskich па zachбd od Ііпіі Curzoпa, WiN postaпowH w ra
mach polskiego komunistyczпego rzctdu tymczasowego zпiszczyc 
nasz ruch пiepodleglosciowy (OUN, UPA). Czlonkowie podziemia 
polskiego idct do admiпistracji і rбzпych czyппik6w wojskowych па 
ziemiach ukrainskich, koпsolidujct si~ tam z komuпistami w walce 
przeciwko пaszemu ruchowi wyzwolenczemu і wszystkiemu, со 
w ogбle mozпa пazwac ukrainskim. W tеп spos6b chcct орапоwас 
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bodajze tereпy ukrainskie w Polsce. Fakt tеп pokazuje zaslepieПІf' 
polskiej polityki imperialistyczпej, со zreszЩ Polacy przejawiali juz 
піе jedeп raz, Ьо jеdпосц si~ пawet ze swoim пajblizszym wrogiem 
- bolszewizmem moskiewskim, аЬу tylko пiszczyc пasz ruch wy
zwolenczy. Z tego powodu пasza walka za liпict Curzoпa przybrata 
potem form~ walki z bolszewickim і polskim imperializmem. 

Ро przejsciu froпtu ludпosc ukrainska wraca z tereп6w пasze, 
admiпistracji do wiosek w BHgorajskiem, Tomaszowskiem, Hrubie
szowskiem, па zachodпict Zamojszczyzп~ і w Krasпostawskie. Cz~ 
tych tereпбw па р6lпос od Huczwy opaпowuje пasza admiпistracta 
Bolszewicy wykorzystujct momeпt пaszej dezorgaпizacji ро przeІ
sciu froпtu і ze wzgl~du па to ze Chelmszczyzп~ і Podlasie opaпowa
lismy slabo, przeprowadzajct tam mobilizacj~ do Armii Czerwoпe-t 
Czloпk6w partyzaпtki bolszewickiej wcielajct do polsko-bolszewic
kich oddzialбw policyjпych і admiпistracji. Polskie Ьапdу bolszewic
kie (МО, UBP), zlozoпe zreszЩ z пiepodleglosciowc6w, пadal terro
ryzujctludпosc ukrainskct. Mieszkancy tych tereпбw sct w wieczпym 
парі~сіu, піереwпі, przem~czeпi walkct, chcieliby w koncu zас:цс 
zyc spokojпie. Bolszewicy wykorzystujct tald:e to і zaczyпajct wysie
dlac Ukrainc6w z Chelmszczyzпy do ZSRR. Ludzie jadct, піе сzупі~ 
oporu, аЬу juz raz pozbyc si~ polskiego terroru. Wysiedleпie zacz~o 
si~ jesieпict 1944 r. і trwalo do wiosпy 1945 r. Ludпosc ukrains~ 
zacz~a takze wyjezdzac z tereпбw орапоwапусh przez UPA. Wy
siedleпie mozпa bylo powstrzymac, poпiewaz bylo опо dobrowol
пe, ale orgaпizacja піе zaj~a wobec піеgо zdecydowaпej postawy. 
а raczej tolerowala wysiedleпie, jakby przyzпajctc si~, ze і tak ше 
potrafimy оЬrопіс ludпosci przed terrorem Polak6w-bolszewik6w. 
Pozostalo пiewiele rodziп w пiektбrych wsiach па wsch6d od Hucz
wy і kilka calych wsi паd Bugiem і w powiecie sokolskim (Galicja}. 
Nie wyjechala tald:e ludпosc ukrainska па рбlпос od Chelma і w po
wiatach Wlodawa oraz Biala Podlaska. Теrепу te przed przyjsciem 
froпtu byly орапоwапе przez partyzaпtk~ komuпistyczпct, а potem 
w UB і МО zпalezli si~ ро prostu tamtejsi Ukraincy, пiegdys czlonko
wie partyzaпtki bolszewickiej. 

Podziemie polskie (пiepodleglosciowcy) przed przyjsciem frontu 
tam піе istпialo. Zacz~o tworzyc si~ dopiero teraz, dlatego па tyrh 
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ZJemiach піе bylo specjalпie silпego terroru wobec ludпosci ukra
ІІtskiej і dlatego ludпosc stamtctd піе wyjechala. Bolszewicy w tym 
czasie, lata 1944-1945, jeszcze піе przeprowadzali wysiedleпia па 
sil«:. Ukraincy wyjechali tam tylko z powiat6w Radzyn, )ап6w Lubel
ski, gdzie bylo ich juz wczesпiej bardzo malo. W tеп spos6b doszlo 
do wysiedleпia Chelmszczyzпy. Wysiedloпe wsie skoloпizowali (za
~«:li) Polacy wysiedleпi z ZSRR. W tеп spos6b ludпosc polska opaпo
wala calct Chelmszczyzп«: lctczпie z tereпami па wsch6d od Huczwy, 
ktore пadal byly pod wylctczпct koпtrolct UPA. 

Ргаса Orgaпizacji (OUN) ograпiczyla si~ do tereп6w operacyj
nych UPA: powiaty sokalski, tomaszowski і hrubieszowski ро rzek~ 
Huczw~. W powiatach chelmskim і wlodawskim siatka orgaпizacyj
na ро ostatпich wydarzeпiach byla піесzуппа. Pozostali tam tylko 
niekt6rzy czloпkowie Orgaпizacji, cz~sc z пісh wyjechala do ZSRR. 
Ze szk6l wr6cHa cz~sc czloпk6w dawпych mlodziezowych szere
gow OUN і siedziala w domu. Cz~sc czloпk6w OUN, )uпactwa і ludzi 
z UPA zпajdowala si«: па tereпie dzialaпia UPA. Prowidпik Okr~gu 
Chelmskiego "Zеп" zaraz ро przejsciu froпtu podjctl pr6b~ zorgaпi
zowaпia tych tereп6w па поwо. Wyslal w tym celu boj6wk~ ")astru
Ьa" wraz z czloпkami Orgaпizacji. Mieli zmoпtowac па поwо siatk~. 
W grupie tej zпalezli si~ przewazпie ludzie z tych tereп6w. Nie udalo 
si~ wykoпac tego zadaпia, Ьо ро drodze mieli starcia z WiN і w kon
cu musieli zawr6cic. ( ... ) 

Dopiero p6zпct jesieпict 1944 r. z Hrubieszowszczyzпy wyruszylo 
5 os6b, kt6re wczesпiej byly czloпkami )uпactwa w szkolach sred
nich w Chelmie і Wlodawie, а паst~рпіе Wlodko6 zostal czloпkiem 
referatu propagaпdy przy okr~gu. іппі weszli w sklad boj6wki SB 
powiatu. Ludzie сі па поwо zapoczcttkowali fuпkcjoпowaпie OUN 
па Podlasiu. Dzi~ki ich ideowosci, ofiarпosci, pracowitosci, пiezlom
nosci і ambicji пasza walka wyzwolencza па tym odciпku пabrala 
rozmachu. 

Na Podlasiu wszystko trzeba bylo robic od poczcttku. Zaczyпa
li od uswiadomieпia ludziom, ze S<t Ukraincami, со to jest Ukraiпa. 
Podkreslam, ze Orgaпizacja пigdy піе staп~a tam па wysokosci 

" Chodzi о Wlodzimierza Tesl-: .,Chmar-:". 
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zadaпia. Dzialaпia Orgaпizacji ograпiczaly si~ do Wctskiego kola 
czloпk6w, notabene w wi~kszosci z Galicji, kt6rzy z r6zпych przy
czyп піе mogli zdobyc sobie zaufaпia mieszkanc6w. Ludпosc, oszu
kiwaпa przez tyle lat przez r6zпych spekulaпt6w polityczпych, byta 
zamkпi~ta w sobie і піе miata zaufaпia. Zimct z 1944 па 1945 г. ter
ror podziemia polskiego zaostrzyt si~. роdоЬпіе jak ze stroпy rzc:tdu 
polsko-bolszewickiego. "ВіаІі" і "czerwoпi" РоІасу terroryzowali пa
r6d, аЬу wytworzyc psychoz~ wysiedleпia do ZSRR lub eweпtualпe, 
poloпizacji mпiej swiadomej cz~sci ludпosci. Ludzie, przywictzaпa 
do ziemi ojczystej, szukali wyjscia z tej sytuacji. Rozwictzaпie starala 
si~ dac bolszewicy, аІе dala go OUN, wcictgajctc пar6d do walki wy
zwolenczej w ostatпich latach, kt6rymi byly lata 1944-1948. 

Wtodko і 4 jego koledzy tworzct siatk~ orgaпizacyjпct. wytapuja 
w tегепіе пiekt6rych dawпych cztoпk6w )uпactwa, kt6rych zпаІі ze 
szkoly, zdobywajct bron, maszyпy do ріsапіа і zaktadajct material
пe podstawy dziatalпosci. Prowadц propagaпd~ wsr6d ludпosci. 
m6wictc. ze sct zwiadem przedпim sH zbrojпych пarodu ukrain
skiego - UPA, kt6ra пadejdzie wiosпct і оЬrопі ludпosc przed terro
rem. M6wict prawd~ о ZSRR, со p6zпiej potwierdzajct uciekiпierzy 
z ZSRR. Z poczcttkiem 1945 г. zaczyпajct wypuszczac ulotki, odezwy 
itp. і rozpowszechпiac je wsr6d ludпosci. А ludпosc, rozczarowaпa 
ZSRR (mпiej swiadoma cz~sc) і swiadomi Ukraincy, jedпi і drudzy 
przyjmujct idee пaszej walki wyzwolenczej, jedпak przekoпaпi sct. ze 
wylctczпie rewolucyjпe sily пarodu ukrainskiego піе zdolajct powa
lic ZSRR. Stawiajct руtапіа, przewazпie о to, со zrobi UPA, jak b~dzie 
wojпa. Takie byly poczcttki utworzoпego p6zпiej пadrejoпu Podla
sia о kryptoпimie "Lewada". Natomiast w poludпiowej cz~sci tereпu 
ро przejsciu froпtu пasza admiпistracja istпiata dalej. Bolszewicy 
па poczcttku піе zwracali па tеп tereп uwagi. Admiпistracja polsko
-bolszewicka byla tez za staba, аЬу chociaz troch~ koпtrolowac go, 
dlatego ро przejsciu froпtu paпowat tam wzgl~dпy spok6j. 

Orgaпizacyjпie tereп podzieloпy byt па dwa powiaty: hrubie
szowski і betski. Staпowily 6wczesпy Okr~g Chetmski. Nie zпam 
doktadпego skladu ich kierowпictw. Prowidпikiem okr~gowym byt 
wtedy "Zеп", zast~pcct "Swiatostaw", refereпtem SB ")urko", referen
tem propagaпdy ")aropolk" (moze "Hucut"), refereпtem do spraw 
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wojskowych "jurczeпko". Іппусh czloпkбw kierowпictwa піе zпam. 
Dowбdcct sotni UPA cictgle pozostajctcej па tym tereпie byl "Jahoda" 
.Czerпik"). Іппе oddzialy odeszly па ziemie ukrainskie w ZSRR (je

~li przebywaly u паs, to tylko tymczasowo ). 
t.ctczпosc z kierowпictwem byla zerwaпa. Prowidпik okr~gowy 

.Zеп" dluzszy czas dzialal z wlasпej iпicjatywy, przez со пiektбre 
sprawy zostaly zle rozwictzaпe. Na przyklad orgaпizacja w оgбІе піе 
prowadzHa walki przeciw wysiedleпiu Chelmszczyzпy. Drogct ogбl
nej mobilizacji przeprowadzoпo tworzeпie kureпia (4 byle sotпie). 
StaпowHo to blctd, Ьо zmobilizowaпe wojsko піе пadaje si~ do dzia
tan partyzaпckich w waruпkach bolszewickich. Dowбdcct kureпia 
zostal "jurczeпko". Mial przejsc do lasбw па Wolyпiu, przeprowa
dzic szkoleпie і wrбcic па Chelmszczyzп~. Mobilizacj~ przeprowa
dzoпo otwarcie, 'przez со rozszyfrowalo i<t NКWD, ktбre mialo tak
ze iпformacj~ о рІапасh przejscia kureпia па Wolyn. Dzi~ki temu 
Ьolszewicy rozbili go zaraz ро przejsciu Bugu. W boju zgiпt;lo bar
dzo duzo strzelcбw (піе posiadali пawet prymitywпego przeszko
leпia wojskowego ). Wywarlo to sіІпу wplyw па пastroje ludпosci 
1 krytyczпie пastawHo do prowidпika "Zепа" wielu czloпkбw OUN 
1 UPA, а takZe ludпosc. Sam "Jurczeпko" zaraz potem odszedl do do
wбdztwa grupy UPA za Bug. Ро drodze zywego zlapalo go NКWD . 
• Jurczeпko" poszedl па wspбlprac~. Wraz z NКWD zaczctl oblawy 
w calym tereпie. Trzeba zazпaczyc, ze zпal prawie wszystkich ludzi 
prowadzctcych aktywпie walk~ wyzwolenczct, koпtakty, пajbardziej 
swiadomych і aktywпych wiesпiakбw. W oblawach wpada wielu lu
dzi. NКWD terroryzuje ludпosc, orgaпizuje silпct siatk~ doпosicieli, 
rodzct si~ поwі prowokatorzy. Fakt, ze па wspбlprac~ poszedl wy
soki oficer UPA і пast~pstwa prowokacji mоспо zalamaly ludпosc, 
ktбra traci zaufaпie do malo zпапусh przedstawicieli пaszej walki 
wyzwolenczej. Warto zauwazyc, ze ludпosc tych tereпбw jeszcze 
nigdy піе zпalazla si~ w bolszewickich warunkach walki і dlatego 
to pierwsze tak ЬоІеsпе uderzeпie z takct mocct odbHo si~ па jej na
strojach. 

Моzпа jedпak z dumct podkreslic, ze апі паrбd, апі пasze ka
dry w swej masie піе wyrzekly si~ swych pozycji пiepodlegloscio
wych. Ро pierwszym oszolomieпiu zaczyпajct wracac do rбwпowagi 
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і z biegiem czasu пasza ргаса zпowu zostaje uporzC}dkowaпa, przy
biera tez odpowiedпie tempo. МіаІо to miejsce рбzпС} jesieпiC} і zimct 
1944-1945. Wynikiem tych wydarzen ЬуІ tylko, jesli mozпa tak po
wiedziec, rozlam mi~dzy prowidпikiem okr~gowym "Zeпem" і tymi. 
kt6rzy zatwierdzali jego росіС}gпі~сіа а tymi, kt6rzy ЬуІі krytyczпie 
do піеgо пastawieпi. Przybralo to coraz grozпiejsze formy і uпie

mozliwilo prawidlowy rozw6j пaszej ргасу wyzwolenczej. Najwi~k
SZC} r6wпowag~. zdolпosc do walki і ргасу wykazal "Jahoda" і jego 
sotпia. Dow6dca tеп staral si~ trzymac z daleka od tarcia wewп~trz
пego w Orgaпizacji. 

Oslabilo опо orgaпizacyjпC} dyscypliп~ wewп~trzпC}, zaпika za
ufaпie. W пast~pstwie braku koпtroli і "balagaпu" dochodzi do пad
uzyc (Orgaпizacja miala wielkie srodki materialпe przezпaczoпe па 
froпt chelmski). Wszystko to jeszcze bardziej pogrC}za relacje we
wп~trzпe. Prowidпik "Zеп" stara si~ па гбzпе sposoby uzdrowic te 
relacje, ale wydaje si~. ze tylko w tеп spos6b je zaostrza. 

Na poczC}tku wiosпy 1945 г. przychodzi koпtroler z dowбdz
twa UРА-РбІпос- dow6dca "Wadym". Ма to па celu uпormowaпie 
stosuпkбw і przyiC}czeпie tego tereпu do WоІупіа. Ро dluzszym 
przesluchaпiu stroп "Wadym" rozwiC}zuje spraw~ w пast~pujC}cy 
spos6b: zabiera па Wolyn "Zепа" і іппусh czloпkбw kierowпictwa 
okr~gowego b~dC}cych czolowymi siewcami пiezgody, а takze wi~k
szosc czloпk6w о silпej osobowosci (trzeba zaznaczyc, ze w tеге
піе ЬуІо wiele silпych osobowosci, ludzi, kt6rzy tu si~ ро prostu 
marпowali). Tworzy поwе kierowпictwo okr~gowe z ludzi, kt6rzy 
wczesпiej zachowali пajwi~kszC} пeutralпosc. Prowidпikiem okr~
gowym miaпowal koleg~ "Swiatoslawa" b~dC}cego wczesпiej za
st~pcC} "Zепа"; refereпtem SB koleg~ "Zепопа", uprzedпio czloпka 
powiatowego referatu SB w powiecie Hrubiesz6w; refereпtem pro
pagaпdy koleg~ "jaropolka"; refereпtem do spraw wojskowych ko
leg~ "Atosa", kt6ry wczesпiej ЬуІ refereпtem powiatowym w powie
cie belskim. Іппусh czloпk6w kierowпictwa піе zпam. Utworzoпo 
teraz пadrejoп Hrubiesz6w і bezposredпio podporzC}dkowaпo mu 
rejoпy. Podlasia wtedy jeszcze піе Ьгапо pod uwag~ - tworzeпie 

tego пadrejoпu ЬуІо w powijakach і mial оп podlegac пadrejoпowi 
hrubieszowskiemu. 
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Przed odejsciem "Wadym" zwolal odpraw~ kierownictwa nad
rejonu і rejonбw w lesie pod Dolhobyczowem (chyba pod koniec 
kwietnia).l wlasnie wtedy NKWD robi skok па puпkt zborпy па kо
Іопіі Korczuпek pod lasem. Gіпіе kierowпictwo пadrejoпu oprбcz 
kolegбw "Zепопа" і "Atosa", ktбrzy byli w lesie razem z czloпka
mi kierownictw rejoпowych. Zgiп~lo wtedy 14 оsбЬ. Prawdopo
dobпie byla to wsypa, ale kto sypal, піе odkryto do dzis. "Wadym" 
przed swym odejsciem miaпowal prowidпikiem пadrejoпu koleg~ 
.Zепопа". 

W celu wzmocnienia dyscypliпy і poczucia odpowiedzialпosci 
wsrбd czloпkбw "Wadym" wydal kilka wyrok6w smierci па tych, 
ktбrzy dopuscili si~ пaduzyc, calkowicie zaпiedbali si~ w pracy lub 
піе wykoпali ostatniego rozkazu - odejscia па Wolyn. Wyroki doty
czyly akurat tych, ktбrzy byli krytyczпie пastawieпi do prowidпika 
.Zепа". Zadanie ich wуkопапіа otrzymal kolega "Zепоп". Wykoпal je 
па 4 lub 5 czloпkach juz ро odejsciu kolegi "Wadyma". Wywolalo 
to sprzeciw tych, ktбrzy byli пastawieпi do "Zena" krytyczпie. Мб
wіопо, ze kolega "Wadym" rozwiOizal spraw~ pod wplywem "Zепа", 
а ,.Zепоп" jest taki sam, jak і "Zеп". Kolega "Zепоп" utworzyl поwе 
kierowпictwo і robota пabrala пormalпego rozmachu, ale пadal po
kutowal brak zaufaпia w Orgaпizacji, со tworzylo пiezdrow'l atmos
fer~ w pracy. 

W tym czasie do maja 1945 r. tereп zamieszkany przez Ukrain
cбw zw~zH si~ prawie do samego Belskiego. Pustki ро Huczw~ po
zostawaly pod пasz'l koпtrolOI. Wysiedleпie Chelmszczyzпy stalo si~ 
faktem dokoпaпym. Cz~sc ludпosci pozostawala jeszcze па stacjach 
kolejowych Belz, Uhпбw, Krystyпopol, Hrubieszow. W tym cza
sie admiпistracja polska zacz~a obejmowac tereп. RzOid utworzyl 
mоспе posteruпki МО ро 30-50 os6b w Czerпiczyпie, Krylowie, 
Dolhobyczowie, War~zu, Belzie, Krystyпopolu і Zabuzu. Posteruп
ki МО przy ротосу oddzialбw specjalпych zwaпych "szturmбwkч" 
і NKWD zacz~ terroryzowac і rabowac ludпosc ukrainsk'l, udajOic. 
ze w ten sposбb zwalczajOI пasz ruch wyzwolenczy. NКWD, wyko
rzystujOIC cz~sciowe zalamaпie ludпosci ukrainskiej ро prowokacji 
.. )urczeпki", utworzylo z dawпego elemeпtu prokomuпistyczпego 
we wsi Machпбwek "istribiteli"- oddzial pomocпiczy NКWD zlo-
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:іопу z Ukraincбw. Grupa ta szybko urosta w sH~ і dawata si~ ludno
sci we zпaki wi~cej пі:і samo NКWD. Oddziat "Czerпika" ("Jahody") 
zпiszczyt bazy wroga w Сzегпісzупіе, Krytowie, Machпбwku. W ten 
sposбb sparalizowaпo wrog<J dziatalпosc, Ьо reszta wrogich grup 
оргбсz NKWD і "szturmбwki" ze strachu przed UPA zaprzestata 
swej dziatalпosci, przestata terroryzowac Iudпosc ukrainsk<J. Nasze 
akcje przywrбcHy ludпosci catkowit(J rбwпowag~ і stworzyty grunt 
dla погmаІпеj ргасу Orgaпizacji. Ludпosc przekoпata si~, :іе UPA 
faktyczпie jest zdolпa przeciwstawic si~ wrogowi і оЬгопіс пагбd 

przed wyпiszczaj<JC<t akcj<J wroga. 

Nasza walka wyzwolencza ро maju 1945 г. 

Na tегеп Okr~gu Chetmskiego przybytem w maju 1945 г. z роІе
сепіеm пawi<Jzaпia przez пasz<J stroп~ wspбlpracy z podziemiem 
polskim па tym odciпku пaszej walki wyzwolenczej; poiпstruowa
nia oddziatбw Grupy "Bug" (z USRR), ktбre od dowбdztwa UPA
-Zach6d otrzymaty rozkaz udaпia si~ w rajd do Polski па Podlasie 
(jedeп oddziat z Podlasia miat przejsc па Polesie); przyjrzenia si~ 
stosuпkom w tегепіе, а takZe przywiezieпia "Zепа" па odpraw~ do 
kierowпictwa krajowego. Dowбdztwo miato wiadomosci о tarciach 
wewп<Jtrz Orgaпizacji w tегепіе, аІе піе wiedziato jeszcze о rozwi<t
zaпiu przyj~tym przez "Wadyma". Miatem takZe przyl<Jczyc tеп tе
геп do kierowпictwa krajowego zakerzonskiej Ukraiпy. 

W tym czasie kolega "Zеп" juz odszedt za Bug. W terenie dziata
ty jeszcze posterunki МО w Dothobyczowie, Betzie, Kгystyпopolu, 
Zabu:iu, grupa prowokacyjпa "jurczenki" па czele ze starszym lejt
пaпtem NКWD Leoпowem oraz szturm6wka. Stosuпki polsko-ukra
inskie пawi<Jzaпo szybko (wzgl~dпie). W tym czasie "Jahoda" гоЬі 
akcj~ па War~z, gdzie пiszczy МО. Reszta МО (wуmіепіопе wy:iej 
posteruпki) zaprzestaje swej dziatalпosci - troch~ ze strachu, tro
ch~ w пast~pstwie wspбlpracy polsko-ukrainskiej, Ьо w tych poste
ruпkach МО zпajdowat si~ elemeпt akowski (пiepodlegtosciowcy). 
Тегеп zostaje prawie catkowicie oczyszczony z wrogich grup, dziala 
tylko grupa prowokacyjпa "jurczeпki" па czele z Leonowem пale
Z<JCa do dowбdztwa wojsk pograпiczпych NКWD w Sokalu. Grupa 
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tз zbierala w tегепіе materialy, przy
otowujqc si~ prawdopodobпie do 

gruпtowпych oblaw. 
Prowidпikiem tereпowym паdге-

опu hrubieszowskiego а гбwпосzе
sпіе refereпtem SB byl kolega "Zепоп", 
refereпtem propagaпdy "Czmelyk", 
gospodarczym "Neczaj"-"Batko", refe
reпtem do spraw wojskowych kolega 
.Atos", do spraw Ukrainskiego Czer
woпego Krzyza kolezaпka "Switlaпa". 

Ро moim przyjsciu skoпtaktowa
tem si~ z kure!lпym "jahodq" і re-
fereпtem "Zепопеm", а паst~рпіе Piotr tahoda "Hromowy" 

z і ппуmі czloпkami kierowпictwa 

nadrejoпowego і marszowymi oddzialami "Halajda"-2 pod dowбdz
twem "Wогопа" (poprzedпim dowбdcq byl "Kulisz", ktбry zgiпql ро 
przejsciu gгапісу па Lubaczowszczyzпie w walkach z NKWD), od
dzialami "Szepela" і "Szumskiego". Poiпstruowalem je о stosuпkach 
па tereпach polskich і па Podlasiu, ро czym wyruszyly опе w rajd. 
Oddzial "Wогопа" wгбсН, Ьо ро smierci soteппego "Kulisza" po-

stalo пiezadowoleпie пowomiaпowaпym dowбdcq lqczпie z tym, 
іе strzelcy zabili dowбdc~ "Wогопа" kolo wsi Szychowice lub Ci
chobбrz па Chelmszczyzпie w powiecie hrubieszowskim. W tej 
sprawie przeprowadzoпo sledztwo. Dokoпal tego przedstawiciel 
Okr~gu Wojeппego "Bug" kolega "jarycz", "Zепоп" і kureппy "jaho
da". Wіппусh ukaraпo і mіапоwапо поwе dowбdztwo. Nast~pпie 

z US RR przybyl "Wогопу" - dowбdca Okr~gu Wojeппego "Bug". 
PodzieШ oddzial па dwa. Pierwszy па czele z "Czausem" udal si~ 
w rajd па Podlasie, drugi, pod dowбdztwem "Sywego", odszedl do 
US RR. 

W dosyc szybkim czasie пawiqzaпo stosuпki polsko-ukrainskie, 
со doprowadzHo do aktywпej wspбlpracy па odciпku polsko-ukra
inskim. Negocjacje z WiN prowadzH kolega "Duпajski", pбzпiejszy 
refereпt propagaпdy. Mielismy wymieпiac si~ z WiN daпymi wywia
du, literaturq, pomagac sobie wzajemпie w walce z UBP і NKWD, 
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za ich posredпictwem kupowac potrzebпe паm materialy. W przy
szlosci mialo dojsc do calkowitej koordyпacji walki z bolszewika
mi. Z пaszej stroпy ЬуІу staraпia, аЬу doszlo do rozm6w mi~dzy 
пaszymi oraz polskimi czyппikami kierowпiczymi, аЬу WiN wszedf 
w sklad Froпtu Narod6w Ujarzmioпych. Przedstawiciele WiN jako
by z tym si~ zgodzili, oswiadczaj<}c, ze ich kierowпictwo ma te same 
zamiary, ale ci<}gle z tym zwlekali і ostateczпie do rozm6w z przed
stawicielami podziemia polskiego піе doszlo. 

Ро zalatwieпiu wspomпiaпych spraw mialem spotkaпie z pro
widпikiem "Stiahem", ро czym ро raz pierwszy przybyl па Hrubie
szowszczyzп~ kolega "Dalпicz" (refereпt Sluzby Bezpieczenstwa 
przy kierowпictwie krajowym) і w lipcu zostalem mіапоwапу pro
widпikiem tereпu. Теrеп zпowu stal si~ okr~giem, w sklad ktбre
go wchodzily пadrejoпy hrubieszowski і podlaski. Nie utworzoпo 
odr~bпego kierowпictwa okr~gu. Czloпkami kierowпictwa okr~ 

gowego і jedпoczesпie kierowпikami пadrejoпu hrubieszowskiego 
bylem ja і kolega "Zепоп". 

W celu ostateczпego sparalizowaпia dzialalпosci wroga пalezalo 
zпiszczyc grup~ prowokacyjпct "Jurczeпki", bardzo aktywпct і rozpo
ГZC:}dzaj<}CC:} silпie rozgal~zioпct siatk<} doпosicieli. Udalo si~ to "Ja
hodzie". W polowie sierpпia zrobH zasadzk~ па szosie па р61пос 
od miasteczka War~z і zпiszczyl j<}, zabijajctc 17 пajaktywпiejszych 
czloпk6w, w tym starszego lejtпaпta Leoпowa і :.)urczeпk~". zywy 
uciekl tylko prowokator "Habdaпk". W пasze r~ce dostaly si~ r6zпe 
wazпe materialy NКWD, w tym takze саІа siatka miejscowych doпo
sicieli. Siatka ta zostala zatem zdekoпspirowaпa, пajaktywпiejszych 
doпosicieli NКWD, przez kt6rych wpadli jacys ludzie, zlikwidowa
пo (kilkaпascie оsбЬ па ропаd 160). Wsrбd reszty przeprowadzoпo 
prac~ uswiadamiaj<}CC}, аЬу si~ poprawili (zdekoпspirowaпi doпosi
ciele піе byli dla паs grozпi). 

Likwidacja grupy ")urczeпki" і rozszyfrowaпie siatki doпosicieli 
NКWD bardzo korzystпie wрІуп~о па пastroje ludпosci і па dalsZC} 
пaszct prac~ w tereпie. NКWD utracHo swoj<} baz~. siatk~ doпosicieli 
і zaprzestalo swej dzialalпosci. Na odciпku polskim wspбlpraca pol
sko-bolszewicka za posredпictwem МО - oprбcz Krystyпopola і Za
buia - prawie ustala. )eszcze w 1945 r. bojбwka SB urz<}dzHa zasadz-
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k~ па szosie War~z-Belz, zabijajc:tc slawпego terroryst~, dowбdc~ МО 
w Belzie Balickiego7

, fuпkcjoпariuszy UBP z Hrubieszowa і 2 porucz
пikбw UBP z miпisterstwa oraz czloпkбw МО (razem okolo 20 оsбЬ). 
Ludпosc przekoпuje si~, ze UPA potrafi оЬгопіс i<t przed wrogiem, со 
1eszcze bardziej jedпoczy пагбd z ruchem wyzwolenczym. Do konca 
пaszej dzialalпosci wypadkбw prowokacji czy doпosicielstwa bylo 
JUz bardzo malo. Mieszkancy wsi, ktбrych wrбg sHc:t zaaпgazowal do 
siatki doпosicielskiej, zglaszali si~ do kompeteпtпych сzуппіkбw or
gaпizacyjпych і oswiadczyli, ze doпosic піе b~dc:t. 

W 1945 г. wrбg jeszcze rzuca па пasz tегеп - ale bez powodze
пia- oddzialy specjalпe WP і NКWD w celu rozpracowaпia tereпu 
і prowadzeпia walki z пaszym ruchem. Przez przypadek пasza wal
ka wyzwolencz~ dozпala powazпej straty: podczas oblawy w Zпіа
tупіе (prawdopodobпie w polowie wrzesпia [1945 г.]) zgiпc:tl do
wбdca odciпka ")ahoda". Byl postacic:t bardzo powazпc:t, cieszyl si~ 
wielkim autorytetem wsrбd ludпosci і kadr rewolucyjпych, wslawH 
si~ w wielu bojach. )ego smierc byla bardzo bolesпa, poпiewaz byl 
wprost пiezastc:tpioпy. Ро jego smierci oddzial"Wilki" podzieloпo па 
.. Wilki"-1 і "Wilki"-2. Pierwszym dowodzH "Krapka", drugim "Ваh
гіапу". Oddzial "Wilki"-1 poszedl w rajd па Podlasie, а "Wilki"-2 po
zostaly w пaszym tегепіе. )esieпic:t oddzialy "Wilki" -2 і "Halajda" pod 
dowбdztwem "Sztyla" oraz bojбwka SB rozbily МО w Zabuzu і Kry
styпopolu, uwalпiajc:tc wiesпiakбw ze stacji kolejowej Zabuze (az do 
tego czasu czekali па traпsport, wysiedlaпo ich do ZSRR zimc:t). 

Latem 1945 г. w powiecie hrubieszowskim і tomaszowskim па 
pustych wysiedloпych tereпach па wschбd od Huczwy zakwate
rowaly oddzialy kozakбw donskich. Mialy tam kosic sіапо і para
lizowac пaszc:t dzialalпosc, jedпak pod wplywem пaszej propagaп
dy і rozmбw z ludпoscic:t ukrainskc:t przyj~li pozycj~ пeutralпq і піе 

7 Zygmunt Balicki - komendant posteгunku МО w СhогоЬгоwіс. Zginчt 
wгaz z 18 innymi funkcjonaгiuszami apaгatu pгzemocy w zasadzce urz~dzo
nej pгzez nadгejonowct boj6wk~ SB Wtodzimieгza Melnyczuka .. )asenia" pod 
Rusyniem w dniu 1 wгzesnia 1945 г. Pгacownik SB nadгejonu .,Liman" puzu
stawH takct chaгakteгystyk~ Balickiego: [ ... ] czlonek PPR, komunista і wsp61-
pracownik NКWD, wie/ki wr6g narodu ukrainskiego, znany w oJшlicy Веіzи teг
rorysta. Cyt. za: М. Zajctczkowski, Pod znakiem kr6/a Danie/a ... , s. 330. 
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starali si~ паm szkodzic. Tyle ze za ich plecami wraca cz~sc ludпo
sci polskiej па wschodпict stroп~ Huczwy і juz tu osiada. Nast~pпie 
wi~kszosc tych Polakбw wspбlpracuje z пaszym ruchem. Ро zпiwach 
z froпtu zachodпiego wraca Armia Czerwoпa. Orgaпizacja przygoto
wala akcj~ propagaпdowct wsrбd zolпierzy, ale піе przeprowadzoпo 
jej w реtпі, Ьо przejscie пast~powalo bardzo szybko і tylko drogct 
Zamosc-Uhryпбw-Sokal (wуkопапо tylko cz~sc z zaplaпowaпych 
dzialan propagaпdowych). 

W паdгеjопіе Podlasie z пastaпiem wiosпy 1945 г. orgaпizacja 
ozywHa swct ргас~. Podziemie zdobylo пowych czloпkбw. Zgodпie 
z iпstrukcjct kierowпictwa okr~gowego stworzoпo гбzпе referaty, 
ktбre przyj~ па siebie poszczegбlпe sfery ргасу orgaпizacyjпej. 
W drugiej polowie wiosпy пadeszly oddzialy rajdowe UPA, ktбre 
przebywaly па tym tегепіе az do konca 1945 г. (пajpierw byli tam 
"Szepel" і "Szumski", паst~рпіе "Krapka" і "Czaus"). ОЬеспоsс oddzia
lбw bardzo korzystпie wplyп~a па ludпosc і па ozywieпie пaszej 

ргасу. Oddzialy UBP пajpierw baly si~ pokazywac w tегепіе, а па
st~рпіе zacz~ dzialac, jedпak skierowaly si~ піе przeciw ludпosci, 
а przeciw UPA, dzi~ki czemu пastctpHo odpr~zeпie wsrбd ludпosci. 

Na poczcttku jesieпi rбj "Кіпdгаtа" z oddzialu "Krapki" zlikwido
wal kierowпictwo UBP Wlodawa і ubekбw (razem okolo 20 оsбЬ). 
Od tego momeпtu UBP prawie піе pokazywalo si~ w tегепіе. Na
dejscie UPA па Podlasie оргбсz tego zmusHo WiN liczyc si~ z пa
szym ruchem. Doszlo do rozmбw z przedstawicielami WiN і пa

wictzaпia stosuпk6w polsko-ukrainskich. Dzi~ki temu podziemie 
polskie przestalo terroryzowac ludпosc ukrainskct. UPA і miejscowa 
bojбwka orgaпizacyjпa rozbroHa w kilku wsiach PPR, іппі sami od
dajct bron па UBP. UPA lub boj6wka zlikwidowala takze kilka pol
skich Ьапd rabuпkowych, ktбre pod szyldem podziemia polskiego 
rabowaly ukrainskie chlopstwo. Ludпosc ukrainska wiedzctc. jak 
koпkretпie UPA staje w jej оЬгопіе і staпowi faktyczпct sH~. zacz~a 
koпsolidowac si~ z пaszym ruchem wyzwolenczym і coraz szeГ'l.ej 
z паmі wspбlpracowala. Na poezcttku jeszcze si~ wahala, jej stano
wisko піе bylo stale, zmieпialo si~ pod wplywem гбzпусh wyda
rzen, ale w trakcie walki ludzie hartowali si~ і stawali пieugi~cie па 
pozycjach wyzwolenczych і пiepodleglosciowych. 
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W drugiej polowie 1945 r. wraz 
z marszowym oddzialem UPA na Pod-

sie udal si~ z nadrejonu hrubieszow
skiego referent organizacyjny kolega 
. Plastun". Mial na celu przeprowadze
nia kontroli nadrejonu Podlasie і za
poczqtkowanie pracy organizacyjnej . 
.. Plastun" zalatwil wszystkie sprawy 
1 mial wracac wraz z referentem nad
rejonowym Podlasia "Chmarq" (Wlod
kiem ), аІе zostal zaskoczony przez UBP. 
Obydwaj, zywi, oddali si~ w r~ce wro-

ga. Nast~pnie "~hmara" ucieka і zosta- Wtodzimierz Sywak "Zirka" 
Je zabity przez ubowcбw, а "Plastuna" 
skazano na kar~ smierci і rozstrzelano. 
Obydwaj wytrzymali tortury і nie zdradzili tajemnic Organizacji. Ko
lega "Chmara" byl najbardziej szanowanym pracownikiem Organi
zacj i na tym terenie і cieszyl si~ najwi~kszym autorytetem, dlatego 
jego strata byla dosyc bolesna dla tamtego terenu. Prowidnikiem te
ren u ро jego smierci zostal kolega "Szpyl" ("Jary") b~dqcy wczesniej 
referentem SB. 

Nalezy zauwazyc, ze nasza walka wyzwolencza na Podlasiu miala 
zu pelnie inny charakter, jak na pozostalych ziemiach ukrainskich za 
liniq Curzona. Na ziemiach tych walka miala charakter panstwowy, 
nasz rzqd podziemny wykonywal гоІ~ rzqdu panstwowego dla lud
nosci ukrainskiej. А па Podlasiu prowadzono walk~ tylko w ramach 
podziemia, nie niszczono administracji polsko-bolszewickiej і rzqd 
polsko-bolszewicki dzialal nadal. ( ... ] 

Zimq na poczqtku 1946 r. w naszym terenie przebywal "Orest". 
Z jego polecenia na jakis czas - dopбki nie zostanie mianowany 
nowy dowбdca - przejqlem obowiqzki dowбdcy odcinka. Obowiqz
ki te mialem lqczyc z dotychczasowym stanowiskiem prowidnika 
terenu. Do UPA przydzielona zostala bojбwka "Zirki" dzialajqca 
pod Hrubieszowem, poniewaz miala zupelnie wojskowy charakter. 
Wczesniej bojбwka ta nalezala do SB і podlegala "Zenonowi". Od
dzial ten nosil nazw~ "Wilki" -3. W tym czasie (przed wysiedleniem) 
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UPA miala b6j z NКWD w lesie pod 
Szychowicami, gdzie polegl major, 
komendant NКWD w Hrubieszowie, 
а nast~pnie w lesie kolo Dolhoby
czowa zniszczono oddzial PUBP, roz
brojono tez ВР w Kosmowie і Maslo
m~czu. Opr6cz tego doszlo do walki 
mi~dzy oddzialem "Wilki"-3 а NКWD 
we wsi Liski 26 lutego. NКWD okrq
zylo nasz oddzial і zniszczylo go. 
Zgin<}l dow6dca oddzialu "Wilki"-3 
"Hajda", dow6dca oddzialu "Wilki"-1 
"Krapka" і prawie caly oddzial "Wil-

Eugeniusz Sywak .,Hajda" ki" -3, l<}cznie chyba 38 os6b. То byla 

nasza bardzo powazna strata. Polegli 
wslawili si~ w walkach z okupantem w obronie ludnosci, kt6ra te
raz mocno przezywa t~ strat~. 

Przed akcj<} wysiedlencz<} zmieniono jeszcze referenta propagan
dy: na miejsce kolegi "Czmelyka" nadrejonowym propagandzist<} 
mianowany zostal kolega "Dunajski". W tym samym roku na odpra
wie zorganizowanej jesieni<} przez "Stiaha" kolega "Dunajski" zostal 
mianowany czlonkiem kierownictwa Okr~gu. 

Juz zim<} rozpocz~lismy przygotowania do wa)ki z akcj<} wysie
dlencz<}. Przeprowadzono kampani~ propagandOW<} wsr6d ludnosci 
w celu wzmocnienia jej na duchu. Poinformowano ludnosc, jak<} ma 
zaj<}c postaw~. Ludzie byli zdecydowani nie jechac, uciekac, chowac 
si~ і na wszelkie sposoby unikac wysiedlenia. 

Wczesn<} wiosn<} wr6g rzuca na nasz teren juz wi~ksze oddzialy: 
2 pulki WP і kilka kompanii WOP, kt6re wraz ze stacjonuj<}cymi tu 
juz wczesniej zaczynaj<} terroryzowac .і rabowac lu.dnosc ukrainsk<} 
і nasz ruch. Akcja zostala skierowana w pierwszej kolejnosci prze
ciwko ludnosci, аЬу j<} sterroryzowac, аЬу utracHa wiar~ w mozli
wosc obrony і w ten spos6b wytworzyc odpowiedni<} psychoz~ do 
przeprowadzenia samej akcji. 

Akcja wysiedlencza zacz~a si~ wraz z akcj<} terrorystyczn<} 
z dw6ch stron: od Hrubieszowa і od Uhnowa. Rz<}d polsko-bol-
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szewicki w celu lepszego uzycia w akcji, rozpala wsrбd zolпierzy 
szowiпizm пarodowy і пastawia do walki z ukrainskosciC} w оgбІе. 
W akcjach rabuпkowych zolпierzom polskim zezwala па wszystko, 
а сі rabujC} wiesпiakбw, gwakC} kobiety, zabijajC} wiele піеwіппусh 
ludzi, w tym kobiety і dzieci. Akcja ta па poczC}tku zachwiala od
porпosciC} ludпosci ukrainskiej і ta zaczyпa wyjezdzac z czworokC}
tu Belz-War~z-Zabuze-Krystyпopol, jedпak potem pod wplywem 
postawy bojowej пaszych kadr і walk z wrogiem, widZC}c, ze mozпa 
uпіkпС}с wysiedleпia, zaczyпa uciekac па pustkowia па Chelmsz
czyzпie, па polskie tегепу, gdzie ЬуІу lasy, аЬу tam przeczekac akcj~. 
Wspomпiaпe tегепу, skC}d wczesпiej wyjechala ludпosc, оргбсz рбІ
поспеj Hrubieszowszczyzпy, ЬуІу w takim polozeпiu, ze ludпosc піе 
miala stamt<}d d~k<}d uciec. 

W czasie akcji do dzialan bojowych оргбсz oddzialбw UPA przy
stosowaпo takze wszystkie grupy bojowe orgaпizacji (bojбwki SB), 
ktбre па tym tегепіе ЬуІу wielkie і mialy charakter jedпostek bojo
wych oraz bojбwki tereпowe. [ ... ) Zacz~lismy пiszczyc mosty, tory 
kolejowe і mosty kolejowe. Najwazпiejszego mostu kolejowego- па 

Bugu - juz піе mozпa ЬуІо zпiszczyc, poпiewaz wrбg bardzo do
brze go strzegl. Zпiszczoпo tylko most па Solokii. Stoczylismy kil
ka mпiejszych potyczek oraz przeprowadzoпo dwie akcje па bazy 
wroga (Werbkowice і Chorobrбw). jedпak пasze sily ЬуІу za slabe, 
otwarty tегеп takZe піе pozwalal па calkowite sparalizowaпie akcji 
wysiedlenczej. Wrбg staral si~ szybko паргаwіас uszkodzeпia poiC}
czen komuпikacyjпch і gdzie tylko ЬуІо to mozliwe, wysylalludпosc 
do ZSRR. Taki staп trwal do konca maja 

Pod kопіес maja podziemie polskie z WiN zapropoпowalo паm 
przeprowadzeпie wspбlпej akcji па sily wroga і iпstytucje w mie
scie Hrubieszбw, ktбre szkodzily пarodowi polskiemu і ukrainskie
mu. W tym czasie dla паs піе ЬуІо wygodпe przeprowadzeпie takiej 
akcji, Ьо potem mozпa ЬуІо spodziewac si~ powazпej oblawy wroga, 
со па jakis czas odciC}gп~oby пasze sily od walki z wysiedleпiem. 
Trzeba ЬуІоЬу skoпceпtrowac grupy bojowe і odpowiedпio przygo
towac si~ do samej akcji, jak гбwпіеz do spotkaпia z SC}siadami, zeby 
wypasc chociaz troch~ reprezeпtatywпie. Mimo to zdecydowaпo si~ 
t~ akcj~ przeprowadzic, аЬу utrwalic wspбlprac~ z polskim ruchem 
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wyzwolenczym і аЬу па tym odciпku zaistпiala jakas powazпiejsza 
aktywпosc, kt6r<I паst~рпіе mozпa byloby odpowiedпio wykorzy
stac па polu polityki. Nie bylo tez pewпosci, czy р6іпіеj moze zda
rzyc si~ роdоЬпа mozliwosc. Akcje przeprowadzoпo 28 maja. Zaraz 
ро akcji wr6g rzucH w tereп поwу sHy w pogon za пaszymi oddzia
lami. ( ... ] 

Oblawy te bardzo пiekorzystne wplyп~ па dalszy przebieg ak
cji wysiedlenczej. Ludпosc musiala wracac do domu z pustek і la
s6w, gdzie wsz~dzie operowalo WP, а takZe z tereп6w wyl<Iczпie 
polskich, Ьо і tam zacz~ si~ ohlawy, wi~c ludпosc polska bala si~ 
przetrzymywac пaszych wiesпiak6w. Nast~pпie wr6g, піе mog<lc 
trafic па пasz slad, koпtyпuowal wysiedleпie і jedпoczesпie ope
rowal w tereпie, gdzie wczesпiej ukrywala si~ ludпosc. Nie widz<ic 
mozliwosci dalszej ucieczki, ludпosc zalamuje si~ і zaczyпa si~ wy
jazd, ale termiп wysiedleпia ubiegal15 czerwca (1946 r.], wi~c wr6g 
піе zd<izyl w реlпі wykorzystac zalamaпia si~ ludпosci. Rz<id polsko
-bolszewicki podczas wysiedleпia przygotowal koloпist6w, rzecz ja
sпa Polak6w, wysiedloпych z ZSRR, kt6rzych zaraz ро wysiedleпiu 
Ukrainc6w uzyl do zasiedleпia pozostawioпych gospodarstw. АЬу 
temu zapobiec, zacz~lismy palic pozostawioпe przez Ukrainc6w go
spodarstwa. Pierwszych koloпist6w wуgпапо. Reszta, widZ<IC рlо
П<ІСе wsie, піе miala juz ochoty jechac па Ukraiп~. 

Ро zakonczeпiu wysiedleпiu od 15 czerwca w іеrепіе 2 tygodпie 
paпowal spok6j. WP prawie calkowicie opuscHo tereп. Теп czas wy
korzystaпo do reorgaпizacji orgaпizacji oddzialбw UPA і przejscia 
do takich form dzialaпia, аЬу m6c utrzymac si~ w пowych waruп
kach. Pozostalo jeszcze mпiej піz gdzies 19 proceпt ludnosci. 

Wraz z ludпosci<I wyjechali prawie wszyscy czlonkowie пizszych 
kom6rek orgaпizacyjпych, а takze wi~kszosc kierowпictwa пajпiz
szych struktur Orgaпizacji: staпiczпi, iпformatorzy staпic, kuszczo
wi. Sposr6d czloпk6w wyzszych struktur wyjechal (zdezerterowal) 
refereпt gospodarczy пadrejonu kolega "Batko" і kolega "Suszko", 
zbrojmistrz dow6dztwa odciпka. W walce z wrogiem zgiп~li refe
reпt organizacyjпy kolega "Atos", dow6dca oddzialu "Krop}'\va" 
і dow6dca oddzialu "tew" (obydwaj w walkach z NKWD), refe
reпt rejoпowy SB "Wiktor", rejoпowy refereпt organizacyjny kole-
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ga "Wysoczaп", r6j "Wyszпi" w lesie kolo Szmitkowa (zastrzelili si~ 
w kryj6wce ), а r6j tеп skladal si~ w wi~kszosci ze strzelc6w z Ukra
inskich Ziem Wschodпich і mial za sоЬё}Іеgепdаrпё} slaw~. Opr6cz 
rego w r6zпych okoliczпosciach zgiп~o jeszcze wielu podoficer6w 
і strzelc6w UPA oraz czloпk6w OUN lub boj6wek. Dokladпej liczy 
nie mog~ teraz podac. Ludпosc і cz~sc kadr czula si~ troch~ пiepew
nie, аІе p6zпiej zacz~a przywykac do пowych waruпk6w. [ ... ] 

W czasie akcji zпiwпej opr6cz potyczek przeprowadzoпo akcje 
(UPA і boj6wki SB) па staпice WOP w Turkowicach і па WP w Wa
r~zu і Hulczu. Wr6g паdаІ staral si~ zasiedlac tereп Polakami, аІе 
nasza przeciwakcja to przekresШa. Zasiedloпe tylko 2 wsie pod 
Hrubieszowem nad Bugiem (Siipcze і Czum6w). Nie wygnalismy 
stamЩd koloпist6w - pod wzgl~dem strategiczпym miejscowosci te 
nie przedstawial}.r dla паs zadпego zпaczenia. [ ... ) 

Akcja wysiedlencza па Podlasiu zacz~a si~ troch~ p6zпiej піz па 
Hrubieszczyzпie, ograпiczajё}c si~ do kilku gmiпy w powiecie Wlo
dawa, а dokladпiej do tereпu, gdzie koпceпtrowaly si~ osrodki пa
szej walki. W ciё}gu zimy і па poczё}tku wiosпy podziemie па Podla
siu zwi~kszylo si~ do 70 оsбЬ, oprбcz tego istпialy takZe rejonowe 
bojбwki wypadowe, ktбrych czloпkowie mieszkali legalпie. Gdy 
zacz~lo si~ wysiedlenie, tamtejsza Organizacja byla zbyt slaba, аЬу 
stawic zbrojпy орбr. Mimo to przygotowala odpowiednio ludnosc 
odnosnie wysiedleпia. Na poczё}tku Iudпosc pod wplywem terroru 
wroga zacz~la wyjezdzac, аІе potem wyszla ze stanu pierwszego 
zalamaпia і przy wsparciu Orgaпizacji zacz~a uciekac do lasu, па 
polskie wsie, па Ьаgпа і tam chowac si~ przed wrogiem. Przed 15 
czerwca wrogowi udalo si~ wysiedlic tylko cz~sc powiatu wlodaw
skiego, reszta terenu pozostala пietkпi~ta. 

W tym samym czasie со па Hrubieszowszczyiпie zaczyпa si~ tu 
kampania zпіwпа. Ро пaszej stroпie zпalazl si~ prowokator- kolega 
"Czumak", strzelec z oddzialu .,Szepela", kt6ry zostal tam, аЬу si~ le
czyc. Przez jakis czas byl komeпdaпtem boj6wki SB, osobiscie zпal 
wszystkich czloпбw podziemia, wiele pewпych kryjбwek, koпtakty 
orgaпizacyjпe, puпkty lё}czпosci itp. Gdy zglosH si~ do UBP, zaraz 
zaczё}l jezdzic z ubowcami і robic oblawy. Uderzeпie bylo niespo
dziewaпe. Wrбg uderzal w пajbardziej czule miejsca. Zacz~ si~ 
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nowe wsypy spowodowane aresztowaniami. Zachwialo to zaufanie 
ludnosci і morale czlonkбw podziemia. W czasie akcji zniwnej Or
ganizacja na Podlasiu przeszla pierwszc:t powaznc:t ргбЬ~ nacisku ze 
strony wroga. Sytuacj~ dodatkowo komplikowalo to, ze w nast~p
stwie prowokacji zerwana zostala lc:tcznosc, powazna cz~sc ludzi 
nie mogla nawic:tzac kontaktu ze swoimi zwierzchnikami, poniewaz 
wpadly takZe stare miejsca postoju і kwatery czy miejsca spotkait. 
DoprowadzHo to do zalamania wsrбd pewnej cz~sci czlonkбw pod
ziemia, ktбrzy zdezerterowali і starali si~ zalegalizowac. Kilku zglo
sHo si~ na UBP і poszlo na wspбlprac~ z wrogiem. W czasie akcji 
zniwnej na terenie tym przebywal jeszcze oddzial "Czausa". Nasz 
ruch wyzwoleitczy znalazl si~ w bardzo groznej sytuacji, ale Orga
nizacja jako calosc wytrzymala ten nacisk і pozostala gotowa do 
dalszej walki. W nast~pstwie dzialait wroga poleglo kilku czlonkбw 
Organizacji і oddzialu. W jego г~се wpadla nadrejonowa referent
ka Ukraiitskiego Czerwonego Krzy2:a kolezanka "Oksana". Blokada 
zniwna zakoitczyla si~ w polowie jesieni і az do ostatniej akcji wy
siedleitczej w 194 7 г. panowal tam wzgl~dny spokбj. Dzialalo tylko 
PUBP we Wlodawie і Bialej Podlaskiej. [ ... ] 

Podziemie polskie nawet ро zawarciu umowy о wspбlpracy 
z UPA nie rezygnuje z ziem ukraiitskich wchodzc:tcych przed 1939 г. 
w sklad Polski. Na naszym pograniczu zagadnienie to omija, аЬу 
nie zaogniac stosunkбw polsko-ukraiitskich, nie pisze о tym w wy
daniach terenowych, ktбre moglyby wpasc w nasze г~се, jednak 
propagand~ wsrбd kadr і ludnosci w tym kierunku prowadzi nadal 
і stara si~ w tym czasie przynajmniej opanowac ziemie ukraiitskie 
za linic:t Curzona. Starania te przybieraly rбzne formy, niekiedy trud
ne do zauwazenia, ale "wyjdzie szydlo z worka", wi~c і tak mozna 
bylo to zauwazyc. 

Najwi~ksza wspбlpraca w naszym Okr~gu miala miejsce w 1946 г. 
na Hrubieszczyznie: ludnosc ukraiitska chowa si~ przed wyswietle
niem na polskich wsiach, wspбlne akcje, nasi leczc:t si~ na polskich 
terenach, ро wysiedleniu polscy wiesniacy razem z naszymi zbiera
j<t dla UPA zboze pozostawione przez Ukraiitcбw. WiN por~czyla, ze 
polscy wiesniacy mogc:t wracac ро wysiedleniu na tereny ukraiitskie, 
sqd uciekli w 1944 г. Wspбlpracowali potem z naszym ruchem wy-
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zwolenczym podobnie jak Ukraincy. W nadrejonie Podlasie ludnosc 
polska caly czas byla przemieszane z ukrainsk<}, wi~c wsp6tzycie 
піе zmieпHo si~ pod wplywem porozumienia UPA- WiN. R6zne ele
meпty z tej organizacji pomimo porozumienia, jak tylko wiedzialy, ze 
moze to оЬус si~ bezkarпie (gdy w terenie піе bylo UPA), паdаІ ra
bowaly nasz<tludпosc. Najbardziej dal si~ we zпaki terror ze stroпy 
podziemia polskiego па pбlnoc od Ііпіі kolejowej Brzesc-Mi~dzyrzec 
gdzie пasz ruch nie si~ga. [ ... ] Pod kопіес 194 7 r. па S<tsiedпich tere
пach polskich oddzial6w zbrojnych WiN juz nie bylo. Tym samym 
пasze oficjalпe koпtakty z polsk<} walk<} wyzwolencz<t zostaly prze
rwaпe. 

W drugiej polowie jesieni 1946 r. WP przeprowadzaj<tce tak zwa
П<t kompaпi~ zпiWП<t wyjezdza z Hrubieszowszczyzny. w kilku miej
scowosciach pozostaje jeszcze niewielka ilosc wojska zajmuj<tcego 
si~ wyl<tczпie ml6ceпiem і transportem zboza (Siebiecz6w, Hul
cze, Chorobr6w). Orgaпizacja і UPA szybko uporz<tdkowaly swoje 
sprawy wewп~trzne, rozmiescily ludzi w tereпie zgodпie z пowymi 
waruпkami і zacz~ przygotowywac si~ do zimy. Spodziewalismy 
si~, ze zim<t wr6g zaczпie now<t powazn<t akcj~ w celu zпiszczeпia 
пaszego ruchu wyzwolenczego. W przypadku takiej akcji w szcze
gбlпie trudпej sytuacji zпalazlby si~ пadrejoп hrubieszowski. Byl 
to tereп bezlesпy, gdzie calosc naszej walki opierala si~ па ludпosci. 
Teraz, gdy pozostala jej tylko cz~sc, wr6g m6glby bardzo lekko prze
szukac gospodarstwa. 

Nasz<t now<t baz<t mialy Ьус kryjбwki niezalezne od wsi, ziemiaп
ki w lasach, gdzie mielismy przeczekac czas пacisku wroga, jedпak 
zastosowanie ich па szerok<t skal~ bylo prawie niemozliwe. jedпak 
іппусh mozliwosci nie пielismy. Miпusem systemu kryj6wkowego 
bylo zbyt krбtki czas па jego zbudowanie, пiedobory materialпe, 
а zwlaszcza to, ze kadry піе bylo przygotowaпe do systemu kry
jбwkowego. jedпak zima miп~la spokojпie. UBP, WP czy WOP tylko 
kilka razy w пiewielkiej sile wyjechaly w tereп. Opr6cz tego піе po
kazal si~ tu пikt wi~cej. [ ... ] 

W koncu wczesп<t wiosn<t [1947 r.] przyszly iпformacje о wysie
dleпiu l:.emkowszczyzпy. W terenie zacz~ si~ gor<tczkowe przy
gotowaпia do akcji wysiedlenczej. Najwi~ksz<t bol<tczk<} byl brak 
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tluszczu do pГLygotowaпia wi~kszych zapas6w і brak czasu. Nasze 
zadaпia ЬуІу takie same, jak podczas popГLedпiej akcji wysiedler't
czej: піе dopuscic do wyГLuceпia пarodu ukrair'tskiego z jego ziemi 
і do zasiedleпia jej pГLez koloпist6w. 

Dow6dztwo паd oddzialami UPA objctl "Berkut" ("Woroп") pГLy
slaпy jesieпict 1946 r. z dow6dztwa Okr~gu. Кierowпictwo Okr~gu 
zdecydowalo, ze wszystkie grupy bojowe w okresie pierwszego пa
cisku wroga majct odejsc па tereпy polskie і stamtctd dokoпywac пa
pad6w па grupy wroga pГLeprowadzajctcego wysiedleпie. ChodzHo 
о rozszerzeпie zasi~gu walk. Ludпosc ukrair'tska tym razem juz si~ 
wahala і піе zaj~a zdecydowaпej postawy wobec wysiedleпia. Pa
пowalo og6lпe рГLеkопапіе, ze teraz juz піе uda si~ uratowac pГLed 
wysiedleпiem, jakkolwiek wielu bylo zdecydowaпych, аЬу za wszel
kct сеп~ pozostac. Nasza taktyka rajd6w oddzialбw opierala si~ па 
zalozeпiu о koГLysciach plynCJcych z rozcictgпi~cia froпtu walki 
z wrogiem і zmuszeпia go do obj~cia swymi dzialaпiami szerokie
go tereпu. Daloby to wi~ksze mozliwosci pozostaпia пieuchwytпym 
і wi~kszct swobod~ dzialaпia, jedпak pГLed samym wysiedleпiem 
pГLybyl па пasz tereп dow6dca "Orest" і zgodпie z jego wskaz6w
kami oddzialy mialy pozostac w tereпie і prowadzic walk~. Staпo
wisko "Oresta" opieralo si~ па tym, аЬу піе zostawic ludпosci samej, 
wespГLec jCJ w walce z wrogiem. І пawet jesli піе uda si~ powstГLy
mac wysiedleпia, to wykazemy пaszct walkct рГLеnюс bolszewik6w 
паd пarodem ukrair'tskim. То b~dzie пaszym glбwпym celem. 

W pierwszych dпiach czerwca па Hrubieszowszczyiпie pojawHy 
si~ pierwsze oddzialy WP. Za tydzier't byla juz cala dywizja. WP od 
razu opaпowalo саІу tereп. Kwaterowalo ро wsiach, zmieпiajctc со 
kilka dпі miejsce postoju. Zacz~ si~ oblawy па lasy, zagajпiki і wsie. 
Sily wroga і jego taktyka піе pozwoШa паm skoпceпtrowac пaszych 
oddzialбw, а пawet zebrac poszczeg6lпych w calosc w celu pГLepro
wadzeпia jakiejs powazпiejszej pГLeciwakcji. W pierwszych dпiach 
poпieslismy powazпe straty. Кilku stГLelc6w zalamalo si~ podczas 
tortur і zacz~o sypac. Z miejsc і osrodk6w dotkпi~tych wsypami lu
dzie musieli uciekac і pГLejsc па tereпy polskie. W rajd па tereпy 
polskie udal si~ tylko kolega "Zепоп" (refereпt SB) z dwoma boj6w
kami SB. Cz~sc oddzialu "Czausa" udala si~ па Podlasie. [ ... ) 
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W czasie wysiedleпia z пaszej iпicjatywy піе bylo zadпych po
wazпiejszych starc z wrogiem, а tylko пагzuсопе przez піеgо po
tyczki. Tylko refereпt SB, kolega "Zепоп", w czasie rajdu zatrzymal 
pociёlg па Ііпіі BelZec-Zamosc. RozbroH осhгоп~ sztabu dywizji, 
przeprowadzH mityng dla cywili oraz skoczyl па miasteczko Кга
sпоЬгбd w powiecie Zamosc. Pod kопіес lipca kolega "Zепоп" prze
prowadzH akcj~ па ORMO і WP w Uhryпowie, паst~рпіе па ORMO 
w Starej Wsi і Rzeczycy. Nasze grupy zacz~ па calym tегепіе palic 
gospodarstwa pozostawioпe przez Ukrainc6w і wygaпiac koloпi

stбw. W пast~pstwie tej akcji wуgпапо prawie wszystkich koloпi
st6w z пaszego tereпu z wyjё~tkiem kilku wsi b~dё~cych glбwпymi 
puпktami oporu wroga. Nasze akcje przeprowadzoпo w czasie, gdy 
czujпosc wroga 9slabla (mam па mysli akcje па WP czy ORMO, Ьо 
раІепіе trwalo caly czas ). Ро pierwszych wielkich oblawach wr6g 
myslal, ze пasze sily Sёl juz rozbite, tylko jakies grupki siedzё~ ро kry
jбwkach lub ukrywajёl si~ w іппу spos6b. [ ... ) Urzё~dzilismy jeszcze 
powazпёl zasadzk~ па szosie Hrubiesz6w-War~z. gdzie rozbito З sa
mochody WP. Wr6g utracH okolo ЗО zolпierzy, а z пaszej stroпy zgі
Пё~І dow6dca "Duda". Nasze polozeпie bylo bardzo trudпe. ( ... ) 

Віогёlс pod uwag~ waruпki (otwarty tегеп, akcja wroga), zimo
waпie chociazby cz~sci czloпk6w і dalsza dzialalпosc піе byly moz
liwe. Dlatego zgodпie z decyzjёl czloпka kierowпictwa krajowego 
kolegi "Dalпicza" і dowбdcy "Oresta" mielismy zupelпie opuscic te
reп. Т~ decyzj~ kierowпictwa krajowego przekazal dow6dca "Orest". 
Nie bylo mozliwosci przejscia do ZSRR і prowadzeпia tam dalszej 
walki, poпiewaz піе mielismy lё~czпosci. Pozostalo zalegalizowac si~ 
w Polsce аІЬо w ZSRR. ZezwoШ оп takze па przejscie do strefy ame
rykanskiej w Niemczech, jedпak піе mozпa bylo tego przeprowadzic 
па szerszёl skal~. Ьо zblizala si~ іе zima і trzeba bylo zdecydowac, 
со dalej zrobic z ludzmi. Do ZSSR Ііпіёl lё~czпosciowёl obsrugiwaп<J 

przez jedпego l<Jczпika odeszla cz~sc oddzialu "Czausa", аЬу tam si~ 
zalegalizowac. Ostateczпie spraw~ ludzi w пadrejoпie hrubieszow
skim mial rozwi<Jzac kolega "Zепоп" і z піm zostal kolega "Orest". 
Okolo 40 os6b zostalo jeszcze w Polsce z broпi<J w r~ku, аЬу isc wio
SП<J do amerykanskiej strefy okupacyjпej Niemiec. Spraw~ ludzi па 
Podlasiu mialem rozwiёlzac ja. 
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Zima па Podlasiu mіп~а spokojпie, akcja wysiedlencza zacz~la 
si~ tam rбwпіе:і w czerwcu. Walka z пaszym ruchem па poczcttku 
prowadzHa jedпa dywizja, паst~рпіе dwa pulki WP oprбcz jedпo
stek policyjпych UBP, WOP, WP. Wrogowi udalo si~ sterroryzowac 
ludпosc ukrainsq і wysiedlic j<t па zach6d, mimo to пasze kadry 
піе ucierpialy mоспо w czasie akcji, dlatego :іе tereп byl wzgl~dпie 
wielki, z du:ict iloscict lasбw, а liczebпosc czloпk6w podziemia byla 
піе а:і tak zпасzпа, wsrбd polskiej ludпosci mо:іпа bylo zdobyc :iyw
пosc. Dzi~ki temu odpowiedпio zastosowaпo taktyk~ lawirowaпia 
pomi~dzy grupami wroga. Na Podlasiu піе bylo potrzeby przepro
wadzaпia "demobilizacji" kadr. W walce z wrogiem w czasie wysie
dleпia zgiпctl prowidпik tereпu kolega "Sztyl", refereпt gospodarczy 
пadrejoпu і gdzies 8 strzelc6w z bojбwki. [ ... ] 

W пadrejoпie hrubieszowskim zgiп~li пast~pujctcy wybitпi do
w6dcy UPA і czloпkowie OUN: prowidпik kom6rki techпiczпej 
kolega "Реwпу", wychowawca polityczпy SB kolega "Czmelyk", ra
dzista kolega "Slota", dowбdca oddzialu "Wilki"-1 "Jar", "Wilki"-2 
"Duda", "Wilki" -3 "Dawid", zwiadowca przy пadrejoпowej SB kolega 
"Ewheп", podrefereпt пadejoпowej SB kolega "tewko", kaпcelarzy
sta dow6dztwa odciпku kolega "Tiatywa" ("Nesyty"), refereпt go
spodarczy rejoпowy kolega "Siry", rejoпowy zwiadowca SB kolega 
"Nesyty". . 

W czasie, gdy przyszedlem па Podlasie, pozostaly tam w podzie
miu 33 osoby, w tym 2 kobiety. О rozwictzaпiu sprawy kadr iпformu
j~ w sprawozdaпiu z rajdu. 

Chwala Ukraiпie! "Prirwa" 

Tlumaczenie z j(/zyka ukraitiskiego. 
Archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery, Toronto. 
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Rozmowa 
z Iwanem 

Bielanczukiem* 

\ 

ч 
Iwan Bielaflczuk "Zenko" 

Dzis Bohorodycy nie ma, jest Brodzica 1, porozmawiajmy jed
nak о tej pierwszej wsi. 
а calosc mieszkancбw przypadalo z 10 polskich rodzin, ale takich 

Polakбw, jak Gajewski, bylo z 5, а z resztq, jak Antoniuk, Waszczuk, 
to bylo tak, ze jeden brat byl Polakiem, drugi Ukraincem. 

* lwan Bielanczuk .,Zenko" (1923- 2002) - ur. w Bohorodycy w powiecie 
hrubieszowskim. W UPA od 1944 r. Pod koniec 1946 r. mianowany instruktorem 
politycznym kompanii UPA .,Wilki" -2, latem 1946 г. przeniesiony do boj6wki SB 
rejonu lV nadrejonu .,Liman", nast~pnie do nadrejonowegto referatu SB. Zapisu 
rozmowy dokonano w 1995 r. 

1 W latach 1400- 1934 Brodzica nosHa ukrainskq nazw~ Bohorodyca zgod
"'1 z jej historyczym rodowodem. W 1934 r. administracja RP nadala jej polskq 
nazw~ Brodzica (w \atach 11 wojny swiatowej administracja niemiecka sto
sowala dawnq nazw~ Bohorodyca) . Wg spisu z 1921 r. na 463 mieszkancбw 
З 14 podalo narodowosc ukrainskq (byty to osoby wyznania prawoslawnego; 
rzymscy katolicy Ьу\і potomkami tych Rusin6w, kt6rzy nie przyj~li narzucone
go przez Rosj~ w 1875 r. prawoslawia rosyjskiego і w 1905 r. przeszli na ob
rzqdek lacinski). Wies byla zorganizowana, miala dobre kontakty kulturalne 
z e litq ukrainskq w oddalonym о 2 kilometry Hrubieszowie, а takze w Chelmie. 
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Polacy rozmawiali ро polsku? 
Powiedzialbym, ze сі polscy РоІасу, rozmawiali ро polsku, а tacy, jak 
powiedzialem wczesniej, to mogli si~ starac, Ьо przed wojn<} byla 
kolonizacja, na sH~ chcieli przegnac ludzi na polskie. 

Jacys Polacy z Bohorodycy zgint:li podczas wojny lub ро niej? 
Nikt z nich nie zgin(}l, tylko moja jakas daleka ciotka, sam nie wiem, 
jak, а z tych, со to jak Gajewscy, nikt nie zgin<}l. Zylismy z sob<} dobrze. 

А jesli chodzi о Zydow? 
lch nie bylo. 

Wies dzielila sit: па czt:sci? 
Tak, byla wies і tak zwany Kutok. Za Kutkiem bylo Selysko czy Se
lyszcze, niedaleko brodu na Huczwie, gdzie byla kiedys wies. )ak 
przechodzily tamt~dy wojska Chmielnickiego, znalazly ikon~ Bogu
rodzicy w lesie. Wies nazwano od tej ikony. [ ... ] 

Byla u nas wielka mogHa bojownik6w о wolnosc Ukrainy w la
tach 191 7-1920. Zostala wysypana w 1941 г. Ро przejsciu frontu 
prowidnik okr~gowy Mikolaj Nykyfork "Dub" kazal wkopac kamien 
w t~ mogH~, аІе zeby nie bylo go widac. Cmentarza tez nie ma, jest 
роІе, to byl stary cmentarz. )uz w 1949 r. tak bylo. 

Wies dzis istnieje? 
Nie bylo mnie od tego czasu we wsi, аІе "Zirka" і "Duda" opowiadali, 
ze gdy ludzie wyjezdzali, powiedzieli: chlopcy, niech wies przesta
nie istniec. І tak si~ stalo, аІе przed wejsciem oddzialu do wsi, jak 

Mieszkalo tu m.in. maner'lstwo Samochwalenk6w, dzialajctcych na rzecz roz
woju narodowego wsi. Wladze RP б lipca 1938 r. zniszczyly micjscow~ еег 
kiew prawoslawnct z 1858 r. Ukrainscy mieszkancy wsi zimct 1 g44/1 g45 r. 
uciekli z niej do Ukrainskiej SRR w obawie przed terrorem polskich formaqi 
panstwowych. W nocy z 18 na 19 maja 1945 r. zabudowania wiejskie za}~te 
przez Polak6w przybylych zza Bugu роdраШ oddzial UPA, zabijaj<tc оіе mпіе! 
jak 8 os6b. Podczas ataku na Hrubiesz6w w maju 1946 r. wc wsi znajdo\\'ai 
si«: punkt obserwacyjny cz«:sci dow6dztwa oddziatбw UPA і WiN. Z Bohorody· 
су pochodzili m.in. Eugeniusz )aszczuk "Duda"- dow6dca kompanii }Nilki"-2; 
Aleksander Waszczuk "Huczawa"- instruktor polityczny kompanii "Wilki"-1. 
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opowiadal "Goпta"2 , tam juz zamieszkali WоІупіасу. Nasi zwolali ich 
па zebraпie і powiedzieli tak і tak. Repatriaпci powyпosili z dom6w 
rzeczy, а паsі spalili wszystko. Zostal dom m6j, Wolocha і sctsiada, 
dom sctsiada "Dudy" tez sploпctl. Potem mбj dom zostal rozebraпy, 
widzialem to w 1948 r. 

Dlaczego bohorodyczanie wyjechali па Ukraint:? 
Orgaпizacja moze jakos mogla cos zdzialac, а moze і піс Ьу піе wskб
rali? Mojego prowidпika brata, Nikifora Nykyforuka zоп~ і dzieci 
zastrzelili па podwбrzu. Przyjezdzali w ЬіаІу dzien і па oczach ludz
kich zabijali ... 

Kto? 

Nie wiadomo, kt~. Podziemie? UB? Milicja jakas? lch dom stal w od
daleпiu od wsi, Ьо ро komasacji domy ЬуІу w rбzпych miejscach. То 
stalo si~ jesieпict 1944 r. То byl glбwпy powбd wyjazdu ludzi ze wsi. 
Czerпiczyп w polowie spalili, Podhorce, ale па poludпie byl step і ru
iпa, wszystko wypaloпe ... jedпa rodziпa wyjechala do Hrubieszowa, 
tam zamieszkala. Matwijczuk, jego syn, "Bolek", byl w Niemczech, 
wrбcH do Bohorodycy, wstctpH do UPA, zgiпctl па zasadzce "jurczeп
ki", takiego dowбdcy, zпalem go sprzed froпtu. "jurczeпko" jechal 
wtedy do Sokala, juz jezdzH ро tereпie, z "Habdaпkiem"3, ktбry za 
okupacji byl w Hrubieszowie w jakims пiemieckim urz~dzie od koп
tyпgeпtбw. Byl w пaszej orgaпizacji і razem z "Jurczeпkct" przeszedl 
па stroп~ NКWD. Zabierali ludzi, Gепі~ takct. То bylo jakies swi~to, оп 
byl we wsi. Му, jeszcze jako "Wilki" -1, kwaterowalismy w lesie uhry
nowskim. Otrzymalismy wiadomosc, ze "Jurczeпko" jest w Uhry
nowie albo gdzies tam. W oddziale byl wtedy "jahoda". Оп, "Duda", 
Wania Terebus, "Zirka", ktбry byl wtedy w sztabie "Jahody", od razu 
zorgaпizowali chlopc6w і pojechali. Nie wiem, kiedy do bylo, chyba 
w 1945 r., Ьо ja poszedlem (do UPA] 4 wrzesпia (1944 r.], а jeszcze 

z NN .. Gonta"- bunczuzny kompanii UPA .. Wilki"-2; ро demobilizacji Bata
lionu Chelmskiego stanCJl па czele grupy, kt6ra jesieniCІ 1947 г. miala przejsc 
па teren Ukrainskiej SRR. 

·' Wlodzimierz Byskal .,Habdanko" - przed zawerbowaniem w 1945 г. 
przez NКWD z Sokala zwiadowca hrubieszowskiej OUN. 
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byto szkoleпie w Liskach, potem zima, zatem to byto w 1945 r: 4 jak 
wгбсіІі, to dowiedzielismy si~. ze dopadli "jurczeпk~". "Habdaпk" zo
stat гаппу. 

Wrocmy jeszcze do Bohorodycy. То byta bogata wies? 
Gajewski і jego brat mieli ро ЗО morg6w. Takich bogatszych byto 
moze z 5, reszta to sredпiacy і z 5 biedak6w, со пajmowali si~ do 
pracy. 

Zapamit:tal pan jakichs ciekawych mieszkaiicow? Moze niekto
ny gdzies walczyli? 
jedeп, Zin, byt па fгопсіе japonskim. M6j ojciec byt w armii carskiej, 
w artylerii, zпalazt si~ w піеwоІі, byt w Niemczech. 

Ktos zdobyt pned wojnct wyksztalcenie? 
Tak, Nykyforuk, potem [miat pseudoпim] "Dub", kt6ry uczyt si~ 
w Hrubieszowie, піе dopuscili go do matury, Ьо byt aktywпym 
cztoпkiem [stowarzyszeпia "Ridпa Chata"5

]. 

Wies ЬуІа Swiadoma, ukraiiiska? 
Nazywato si~ to гбzпіе, аІе пajwazпiejsze jest to, ze gdzies przed 
1936 г. Samochwateпkowie wгбсіІі z Wolyпia do Bohorodycy. On 
byt пauczycielem па Wolyпiu, zоп~ miat z пaszej wsi. Tu zamieszka
li, а to byta swiadoma rodziпa ukrainska. МіеІі б,sупбw, przyczyпili 
si~ do uswiadomieпia wsi. Jak tylko w 1939 г. przeszedt froпt, juz 
powstata szkota, ich sуп Wtodzimierz Samochwateпko uczyt j~zyka 
ukrainskiego. А wczesпiej, przed wоjпё}, tacy dobrzy gospodarze, jak 
Aпtoпiuk і іппі, wspierali пasz ruch. Orgaпizowaпe byly akademie, 
госzпісе. Mielismy "Rіdпё} Chat~". аІе jej zakazali. РгбЬу па госzпіс~ 
Szewczeпki6 odbywaly si~ ро ludziach. Сhбг prowadzH sуп Samo-

4 UPA zlikwidowala Wasyla t.ewoczkE; 28 sierpnia 1945 r. pod WarE;:Zem. 
Wraz z nim zginf;lo 6 zolnierzy wojsk NКWD і 8 czlonk6w lsbribitielnych Ba
talion6w (tzw. ,,strybk6w") z Sokala. 

5 nRidna Chata" - ukrainskie stowarzyszenie kulturalne na CheimSZ(.."ZyZ
nie і Podlasiu w latach 1919-1930. 

ь Taras Szewczenko (1814-1861)- ukrainski wieszcz romantyгa;y, autor 
zbioru wierszy і poemat6w .. Kobzar", fundamentalnie waznego w konstru
owaniu ukrainskiej idei narodowo-panstwowej. 
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chwaleпk6w Aleksaпder. Byl jeszcze Eugeпiusz, p6zпiejszy poeta. 
)uz wtedy preпumerowalem gazet~ "Dzwiпoczok''7 dla dzieci. 

А inni synowie Samochwalenkow? 
Najmlodszy byl jurek. Razem z паmі przyszedl па szkoleпie UPA 
w Liskach. Skonczyl je, ale mial cos ze zdrowiem. Wyjechal potem 
па Ukraiп~, jak і Mikolaj, Wlodzimierz. Шеs wzii:}l za zоп~ Niпk~ Te
rebus, tez wyjechal па Ukraiп~. w tucku prowadzH ch6r. Zachariasz 
byt poruczпikiem w Wojsku Polskim, od wybuchu wojпy піе widzia
tem go, піе wr6cH. 

Nie wiem, jak w Si:}siedпich wsiach, ale u паs cerkiew byla za
mkпi~ta, піе pozwalali. Кlucz mial starosta, пiekiedy па swi~to da
wat, przyjezdzal wtedy пasz ksii:}dz z Hrubieszowa. Cerkiew rozwa
lili w 1938 r. PiePWszego dпіа przyjechali, ale ludzie пarobili szumu 
і odjechali. То byli cywile па wozach. Ludzie ich піе dopuscili. Na 
drugi dzien przyjechali krakusi, policja z psami. 

Кіm ЬуІі "krakusi"? 
Byla taka miejscowosc Obrowiec, w wi~kszosci Polacy. lch dziedzic 
rozparcelowal maji:}tek і zalozyl oddzial z 20 os6b па koпiach. De
filowal z піmі w Hrubieszowie, jakby jedпostka, chociaz піе woj
skowa, to miala karabiпy'l. Опі przyjechali па pomoc policji. Psy піе 
dopuszczaly ludzi. Czytalem gdzies, ze jakis ksii:}dZ wyпosH swi~te 
dary, а potem cerkiew walili. Cerkiew byla z czasu ро Uпіі Brze
skiej, kopula byla mala, byly lawki, z czego widac, ze пasza wies 
przeszla па uпі~. Byla fotografia, jak pada kopula. W іппусh wsiach 
па sH~ robili z cerkwi koscioly". W Wakijowie cerkiew ostala, tam 
ksi~dzem byl mojego dziadka brat Нпаt Kosmij, potem byl па tem-

' .. Dzwinoczok" - ukrainski ilustrowany dwutygodnik dla dzieci і mtodzie
zy ukazujёlcy si~ w latach 1890-1914 we Lwowie. 

н Kazimierz Krycki, dziedzic maiёttku Obrowiec, w latach ЗО. zorganizowat 
paramilitarny oddziat konny zwiёlzany z 2. pulkiem strzelc6w konnych w Hru
bieszowie. Byta to formacja utworzona z zaleznego do dwor6w folwarczne
go chtopstwa rzymskokatolickiego, stuzyta m.in. do terroryzowania ludnosci 
prawostawnej. 

ч Burzenie cerkwi prawostawnych na Chetmszczyfnie zapocцtkowane 
zostalo w 1929 r. przez administracj~ panstwowёl na czele z czynnikami woj-
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kowszczyinie, Ьо temkowie si~ nie dali. Kobieta opowiadala, ze 
zaprowadzili ich do kosciola і juz mieli stac si~ Polakami. Tak samo 
w Czerniczynie. 

Pamit:ta pan ksit:dza, ktory przyjezdial do Bohorodycy? 
Przyjezdzal przed okupacj<} і w czasie okupacji, SahajdakiwskP0

, do
bry ksi<}dz. 

Mieliscie szkolt:? 
Byla, nauczyciel byl jan Patkowski z Obrowca, Polak, im si~ nic піе 
stalo. Za Niemcбw nasza wies si~ liczyla, miala Kuren Mlodziezy, 
broni піе mieli, uczyli si~ musztry z kijami w r~ku. 

W jakim duchu uczyl dzieci ten nauczydel? 
ja mu si~ nie dziwi~. oni chcieli nas spolonizowac. Ubieral dzieci 
w rogatywki ... W Czerпiczynie juz tego піе bylo, Ьо nauczyciel byl 
іnпу. 

)ak ustosunkowala sit: sama mlodziez? 
Za Niemc6w stosunek ludzi do czegos takiego zmieпH si~ calkowi
cie. Nienawisci mi~dzy Ukraincami і Polakami і tak піе bylo, wi~c 
dlaczego опі mieli takie wrogie пastawieпie do Bohorodycy? Pyta
lem о to Gajewskiego ... 

Zdarzaly pnejscia z prawoslawia па katoli~m? 
W 1904 albo 1905 г. byla taka sytuacja, ze mozпa bylo przejsc па 
prawoslawie, Ьо па pocz<}tku ... Ьо nas nazywaпo uпitami, greko
katolikami, ale chyba byla jakas mocna propagaпda, ze lepiej juz 
zamiast па prawoslawie, to idzcie do kosciola. U паs па "zachбd" 
przeszlo tylko moze z 5 rodziп. То zпaczy па tych 10 rodziп, со 
wspominalem jako о polskich, 5 bylo wlasпie z tych. Waszczuk juz 
mial imi~ Stanislaw ... 

skowymi і przy wsparciu ko~ci<Xa. Apogeum tej akcji, zwanej polonizacyjno
-rewindykacyjnct. przypadlo na 1938 г. Og6tem zniszczeniu uleglo 127 ~wicttyn. 

10 Witalian Sahajdakiwski - ksictdz prawoslawny, w latach 1927-1944 pra
cowat w parafiach na Wolyniu і Chetmszczyfnie, nast~pnie w Кanadzie. Autor 
wspomnien: W. Sahajdakiw~kyj, Prawdy ne wtopyty. Spohady z 50-riczczia pa
styrstwa 1927-1977, Toronto 1977. 
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Іаk przebiegala panska nauka? 
Uczylem si~ 7 lat, а ukonczylem 4 klasy. W 1936 г. zacz'llem пauk~ 
w Hrubieszowie, w 5 і б klasie. І wojпa. 

ІІе uczylo si~ ukrainskich dzieci? 
Dopбki ksiCІdz mбgl przychodzic, to uczyl religii w klasie, а potem 
mu zakazaпo. Wtedy, jak w szkole byla religia, to prawoslawпe dzieci 
byly poza szkol'l. Ze wsi і z Hrubieszowa bylo паs z 1 О w mojej klasie. 

Іаkі ЬуІ stosunek nauczycieli і гowiesnikow? 
Spokojпy. Szkola dzieШa si~ па trzy cz~sci w jedпym budyпku: par
ter, pierwsze і drugie pi~tro. ja bylem w szkole пumer З, dla sred
nich. Na parterze uczyli si~ dzieci рапбw, ziemianstwa, przywozoпo 
1е bryczkami all:)o dorozkami, chodzili w uпiformach, jak і szkola 
nr 2, а my to гбzпіе. 

Uczono j~zyka гuskiego? 
Nie, tylko to, со w cerkwi. І to zalezalo od ksi~dza. jak byl Moskal, to 
rozmawial ро rosyjsku, а jak byl taki, ktбry poczuwal si~ do swego 
narodu, to ро ukrainsku. Msza swi~ta byla z akceпtem staroukrain
skim. 

Narodowo uSwiadomil pana Samochwalenko? 
Іeszcze піе bylo Samochwaleпki, jak ja і dwaj chlopcy SC~Siedzcy 
wypisywalismy ukrainsk't gazetk~. То паs podbudowywalo. jeszcze 
przed przyjsciem Samochwaleпkбw gry па maпdoliпie Wasyl Ніj 
zaczql uczyc mпіе і Stefaпa Tylymoпa. Potem razem z Samochwa
teпkami zrobilismy orkiestr~. potem сhбг, to juz пaprawd~ podbu
dowywalo. Zbudowalismy przed wоjпСІ budyпek "Ridпej Chaty", 
trzeba bylo tylko wykonczyc, Ьо wszystko juz bylo пakryte blachCІ. 
ale пastala wojпa. 

Slyszal pan о polskiej pacyfikacji wojskowej z lat ЗО.? 
U паs jej піе bylo, ale we wsiach па zachбd od Bohorodycy, jesli піе 
chcieli przejsc па katolicyzm, to przyjezdzali, wszystko w domu 
niszczyli, do mCІki lali пaft~. wybijali szyby, rozbijali kuchпie, zmu
szali. jak bylem па szkoleпiu w Liskach, to opowiadali о tej pacyfika
cji w tamtejszych wsiach takich, jak Rzepliп, Liski. 
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Jak daleko na zachod sit:galy ukrainskie wsie? 
О, daleko, daleko, az ро ... jak to si~ mбwi "Od Tysy ро Kaukaz". 
А Tysa, to tam, jak BHgoraj, gdzie SC} паsі ludzie. 

Czy рп:еd wojnot mieszkali u was komunisci? 
Byto ich ze tГLech, Stefaпiuk, Aпtoпiuk, ktбry potem byt w UB w Hru
bieszowie, паІеzеІі do KPZU, і іппі. PГLed wojпC} ich orgaпizacja byta 
cicha. 

AOUN? 

jakas grupa, m.іп. "Dub", ktбry zostat пawet aresztowaпy pГLed ja
kims swi~tem. 

Jak zacz~a sit: wojna? 
Wiem, ze w 1939 г. aresztowaпy zostat "Dub" і WtodziemieГL Samo
chwateпko. І do Berezy11 . WгбсіІі, КоІа polegt potem w Szychowi
cach12. Do wojska zabrali jedпego od паs, drugiego па lekaГLa, Aп
toпiuka, ktбry піе wгбсН. РоdоЬпіе Zachariasz Samochwateпko, jak 
poszedt па wojп~. to піе wгбсН. 

Poszedtem do szkoty haпdlowej w Hrubieszowie13. W 1942 аІЬо 
1943 г. zostatem prowidпikiemk mtodziezy szkolпej z гаmіепіа OUN. 

Kto wciotgnotl pana do OUN? 
WciC}gпi~ty zostatem jeszcze we wsi pГLez "Duba". А w szkole to 
Michat Semeпec "Nowyпa" z Beresta, zostat [potem] zabity, takze 
Gieпek Шепіuk "Ostap". Оп zostat aresztowaпy, jak і ja ... jestesmy 
w Hrubieszowie, паgІе zjawia si~ Selbstschutz14 czy zaпdarmeria 
polowa і паs zgarпia па ulicy. Do magistratu. "Ostap" ucieka, аІе za
brali mu dowбd. Wtedy prowidпikiem mtodziezy szkolпej zostaje 

11 Bereza Kartuska - miasteczko w Bialorusi. Tu: synonim polskiego obozu 
koncentracyjnego Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej z lat 1934-1939. 

12 Szychowice - wies w powiecie hrubieszowskim. Tu: miejsce mordu 
zbiorowego dokonanego przez Armic: Krajow<4 1 О marca 1944 г. Ofiar<4 padlo 
wtedy nie mniej jak 137 os6b narodowosci ukrainskiej. 

ІЗ Byla to niemiecka szkola srednia о profilu handlowym z ukrainskim j~
zykiem nauczania. 

14 Selbstschutz - niemiecka organizacja paramilitarna w okresie 11 wojny 
swiatowej. 
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Semeпec ,.Nowyпa". Potem Semeпec odchodzi do propagaпdy, а ро 
піm zostalem mіапоwапу ja, czyli ,.Orlyk". ,.Nowyпa" mial wtedy 
pseudoпim ,.Marko", Oleпiuk tez wtedy піе byl jeszcze ,.Ostapem" ... 

Jakie ЬуІу jego losy? 
Otrzymal іппе dokumeпty і zostal wyslaпy do Zakopaпego. Tam 
паdаІ uczyl si~ w szko\e haпdlowej. )ak przyszedl froпt, zпalazl si~ 
tam, gdzie і ja: w UPA. 

Sk&td pochodzil? 
Z Beresta а\Ьо Gdeszyпa. Przeszedl do SB, do ,.Zепопа". Sprawo
waf si~ dobrze. Potem poszedl we Wlodawskie. Zabieral tez mпіе. 
І razem wracamy az do Uhryпowa. NadmieпH ро drodze, ze zпа 
dziewczyп~ z Pi~seczпego, Zoj~, byla w mojej klasie і w orgaпizacji. 
UprzedzHem go, ze to піеЬеzріесzпе, Ьо obowictzywala zasada пie
zwictzywaпia si~ jedпym domem, kwaterct. ,.А, to піс, to па kо\опіі, 
піс піе b~dzie" - powiedzial. То dobra. Ро kilku dпiach dowiedzia
fem si~, ze wpadl tam w zasadzk~ і zostal zabity, піе dal si~ wzictc 
zywcem. Nasi zaaresztowali паst~рпіе Zoj~. Moim zdaпiem пiepo
trzebпie jct zlikwidowali, Ьо byla пasza. )ego wpadka і mord па піеj 
to byla robota ,.Zепопа", Ьо ,.Ostap" реwпіе mu powiedzial, dokctd 
si~ uda. Zatuszowal to mordem па Zoji . 

• Zenon" juz wtedy wspOipracowal? 

Tak. Byl taki tygodпik ,.Polityka", tam byla mowa о jego calej dzia
falпoscP5. 

Jakie mial pan zadania jako prowidnik mlodzieiy w szkole 
w Hrubieszowie? 
Moim zadaпiem bylo przygotowaпie mlodziezy do wykoпywaпia 
zadan koпspiracyjпych. Musieli przejsc ргбЬу, па przyklad dostar
czaпie materialбw, grypsбw. Urzctdzaпo im sztuczпe wpadki. Na tej 
podstawie mozпa bylo zorieпtowac si~, czy ktos si~ пadaje, аЬу пi
kogo піе prowokowac do czloпkostwa w Orgaпizacji. 

15 W 1983 r. w numeгze 40. warszawskiego tygodnika .. Polityka" ukazat 
si«: artykut ). R6zdZ}'nskiego Znak tryzuba. Wycofujqc sit;, .. рореІпіІет samo
ЬOjstwo". 
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Kto uczyl w szkole? 
Dyrektorem byl Piotr Kuzmiuk, rozmawialem z nim w tucku 
w 1964 r. Uczyl takZe Mikolaj Samochwalenko. Profesorowie "Sme
reka", lwanyna pochodzili z Galicji. "Smereka" to wlasciwie byl Pany
cia, oficer Ukrainskich Strzelc6w Siczowych 16

• Dawnym zolnierzem 
ЬуІ talci:e Grunwald, ranny w glow~. pokazywal гаn~. Historii uczyla 
Bohunowa z Wielkiej Ukrainy. 

Gdzie miescila si~ ta szkola? 
ldqc z zachodu па wsch6d, mijalismy z lewej strony cerkiew, z pra
wej kosci61. Szkola ЬуІа zaraz za kosciolem, w budynku dawnego 
gimnazjum polskiego. 

Jakich mial pan znajomych? 
Opr6cz tych z mojej wsi, to ze Slaw~cina ЬуІ Wlodzimierz Hawryluk, 
teraz jest we Lwowie па czele Stowarzyszenia "Chelmszczyzna"17

, 

w UPA nie ЬуІ. Mikolaj Bajkowski, pochodzH z Bohorodycy, teraz le
karz w Кiwercach. Romaniuk, tez jest w Stowarzyszeniu "Chelmsz
czyzna", Semeniuk z Czerniczyna, Popko z Gozdowa. 

W 1943 r. widoczna juz ЬуІа ruchawka w stosunkach ukrain
sko-polskich? 
Tak, od lutego do maja bylem w Baudienscie18 w Stawkach kolo D~
blina. Zabrali mnie, nie patrzyli па szkol~. Tam tlyli sami Ukraincy 
w obozie, [pracowali] przy amunicji. W Hrubieszowie najpierw zo
stal zabity Wojnarowskї19, pulkownik armii ukrainskiej, w Hostyn
nem. BronH si~. odrzucal granaty, ale w koncu zginql. Potem zabili 

16 Ukrainscy Strzelcy Siczowi- utworzona w 1914 r. austro-w~gierska for· 
macja wojskowa skladaj~ca sie z zolnierzy narodowosci ukrainskiej. 

17 Stowarzyszenie .. Chelmszczyzna" - ukrainska organizacja spolecz
no-kulturalna z centrum w tucku skupiaj~ca Ukrainc6w zamieszkuj~cych 
Chelmszczyzn~ do 1945 r. Powstala w 1990 r. 

18 Baudienst - niemiecka organizacja Sluzba Budowlana w GuЬernator
stwie Generalnym w latach 1940-1945. 

19 WJasciwie )akub Halczewski (1894-1943)- ukrainski dow6dca wojsko
wy; w czerwcu 1942 r. utworzyJ w Hrubieszowie ukrainsk~ Chetms~ Samo
obron~. Zamordowany przez АК 22 marca 1943 r. w Peresolowicach. Nazwi· 
sldem Wojnarowski posJugiwaJ si~ w okresie mi~dzywojennym. 
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jednego w szkole, Stefana, uczyl si~ w szkole handlowej. Polak do
gonH go w drodze do domu і zastrzeШ. Potem Strutynskiego20

, prze
wodniczctcego Ukrainskiego Komitetu Pomocy. Wielki mial pogrzeb. 
Zgin~li і inni. Wszystkich ukrainskich wбjtбw wtedy juz zabili, na 
przyklad w Horodle szwagra "Duba", ksi~zy. Nasi wtedy w odwe
cie za Strutynskiego zabili lekarza powiatowego w Hrubieszowie, 
Polaka. Zacz~a si~ taka cicha wojna, а pod koniec 1943 і wczesnct 
wiosnct 1944 r. plon~ly wsie, cz~sc Czerniczyna. Beresc dobrze si~ 
trzymal, dlatego РоІасу go spalili21

• 

Jakie ЬуІу ofiary w innych wsiach? 
W taskowie zgin~o 805 os6b22

• W 1944 r. UPA nie dzialala, ЬуІа tyl
ko boj6wka SB Wlodzimierza Druzia, pochodzH z Gozdowa, pierw
sze pseudo "Orel". ВуІ w niej Waszczuk z mojej wsi. Zostal w tym 
czasie wyslany do taskowa, mial zawiezc sztafet~. Wies w tym cza
sie juz byla okrctzona. Wpadl na zasadzk~--- nie wrбcH.I nikt nie wy
szedl z tej wsi, nie uciekl, а z Sahrynia uciekli, z Mircza. 

Slщd wiadomo, :іе w taskowie ЬуІо tyle ofiar? 
Robilismy spisy, zapami~talem 805 os6b w taskowie, ponad 1 ООО 
w Sahryniu. W ustalaniu pomagali synowie і c6rki zabitych, ktбrzy 
uczyli si~ w szkole handlowej w Hrubieszowie. Ludzie mбwili, ze 
za oddzialami szli cywile. Brali konie, wozy, ludzi zalatwiali, а sami 
wszystko wynosili і ladowali na wozy. 

Jakie ofiary poniosla Bohorodyca? 
Zabity zostal brat КоІі Nykyforuka, na wlasnym podwбrzu zostal 
zastrzelony. Zabity zostallwan Pawluk. О innych ofiarach nie wiem. 

20 Mikolaj Strutynski (1898-1943) - adwokat, ukrainski dzialacz spolecz
ny. Pгzewodniczёlcy Ukrainskiego Komitetu Ротосу w Hrubieszowie w okre
sie okupacji. Zamordowany pгzez АК. 

21 Zolnieгze АК 21 marca 1944 г. zamordowali w Beresciu nie mniej jak 
160 mieszkanc6w narodowosci ukrainskiej. 

22 Oddzialy АК і BCh dokonaly mordu masowego па ukrainskich miesz
kancach taskowa і spalily wies 10 marca 1944 r. Wedrug 6wczesnych zr6del 
ukrainskich liczba ofiar wynosHa 186 os6b. 
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Со stalo si~ na stacji w Gozdowie?23 

То wies "Orla", dowбdcy bojбwki, оп wtedy dowodzH і "Zalizпiak". 

W drodze z Gozdowa u mпіе kwaterowali w domu. Мбwі\і, ze za
brali aparat ... 

А о ofiarach? 
Nie mбwili. 

Кіеdу powstala pierwsza nasza bojowka? 
Bojбwka istпiala juz w 1943 r. Gdzies tak па jesien, Ьо w Bohoro
dycy kwaterowala, dowodzH ... chyba jeszcze піе "Orel". Оп dowo
dzH dopiero w czasie akcji па Gozdбw, аІе bojбwka byla ta sama. 
Powstawaly і samoobroпy, аІе піе mialy Ьrопі, udawaly, ze strzelajq, 
а gdy powstawaly oddzialy, to zabieraly пawet t~ bron. W Malko
wie ЬrопНа si~ zawzi~cie bojбwka "Rysia", ale potem rozwalili ich 
wszystkich24• 

)ak to si~ stalo? 
Gdy sytuacja byla "przedbramkowa", ploпql Czerпiczyп, Maslom~cz, 
dywizja "Halyczyпa" byla rozstawioпa па graпicy па Bugu. Wtedy 
паsі zwrбcili si~. аЬу [Niemcy] pozwolili, Ьо chlopcy z dywizji tez 
widzieli, со si~ dzieje, і Niemcy pozwolili. Wraz z пaszymi oddziala
mi bylo ich kilkuset, Ьо і z Wolyпia пadszedl kuren па pomoc. Ude
rzyli wlasпie па Malkбw і poszli hеп-hеп, az pod Zamosc. 

Со pan wie о boju na Dёtbгowie? 
То byl ciekawy Ьбj, піе bralem w піm udzialu. Опі powylazili па 
drzewa і z drzew ... Zostali rozbici. 

Nadchodzil fгont. 
Wczesпiej, w maju, ucieklem z Baudieпstu. Przyjechal ро mпіе 
"Duda", jako Schupo. "Duda" pojechal do Hrubieszowa, а ja wysko-

23 W nocy z 14 na 15 maja 1944 г. boj6wka SB OUN zamordowata na stacji 
kolejki wctskotorowej w Gozdowie 21 os6b narodowosci polskiej. 

24 W dniu 14 lutego 1944 г. na sHy BCh stacjonujctce w Matkowie uderzyta 
niemiecka ekspedycja karna wraz z oddziatem niemieckiej Ukrainskiej Policji 
Pomocniczej. Oddziat pod dow6dztwem Stanistawa Basaja нRysia" nie zostat 
wtedy zniszczony. 
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czylem z pocictgu przed miastem. Tam, w Hrubieszowie, dzialal 
jeszcze taki Balko "Swiatoslaw"25

, pracowal w ksi~garпi. Pracowal 
пajpierw z "Dubem". 

Musialem si~ ukrywac w Bohorodycy, Ьо policja mogla przyjsc 
do domu, chociaz "Dub" poiпformowal ich, ze піе majct prawa mпіе 
zaaresztowac. Ро fгопсіе koпtakt ze "Swiatoslawem" si~ urwal, po
chodzH z Galicji, па imi~ mial chyba Piotr. 

Со dalej? 

)uz catkiem poszedlem do podziemia. Wzi~li mпіе па kurs. Lato. Na
st~pпie byl drugi kurs, w Uhryпowie, w 1944 г. SzkoШo паs dw6ch, 
od wojska і od polityki. Bytem tam z Rudkowskim26 z Bohorody
cy, kt6ry po\egl w Tuczпej. )ego brat poszedl па kurs podoficerski 
w Karpaty і tam ozgiпctl. 

Kto ЬуІ wtedy pana dowodcot? 

.Dub" і "Swiatostaw". Pierwszy zajmowal si~ sprawami gospodar
czymi, drugi byl prowidпikiem. W zadпym oddziale wtedy піе slu
zytem. [ ... ) 

W czasie froпtu UPA ulegla rozproszeпiu. Uprawialismy propa
gaпd~ wsr6d zotпierzy Armii Czerwoпej і wielu Ukrainc6w, chociaz
by .,Goпta", ,,Aпdriusza" z Charkowa, przeszlo do паs. 

Zacz~o si~ wysiedleпie. Му zach~calismy, zeby zamiast па stacj~ 
kolejowct. ludzie skr~cali do drugiej wsi, gdzie піе byto komisji wy
siedlenczej. Wie\e ludzi zostalo w Нопіаtупіе. 

І tak 4 wrzesпia [1944 г.) pozegпalem si~ z rodzicami. Wiedzia
tem, ze powolajct mпіе do Armii Czerwoпej. Zebralo si~ паs wi~cej, 
Ьо to bylem ja, Terebus Wапіа, "Semeпko", )urek Samochwateпko, 
Aleksaпder Waszczuk "Huczawa", jego brat Piotr Waszczuk і jeszcze 
іппі. Poszlismy па Kuzmiп, przysi6lek Сzегпісzупа od stroпy Szy
chowic. Wczesпiej wszyscy ЬуІі czloпkami samoobroпy. 

W Bohoгodycy? 

25 Piotr Balko .,Swiatoslaw" - w 1944 r. do nadejscia frontu byl zastt:pcёt 
referenta politycznego Obwodu Chelmskiego OUN. 

lь lwan Rudkowski .,Szram" - referent SB w rejonie І nadrejonu .,Lewada" 
od 1945 do poщtku 1946 r. 
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Nie, tam jej піе mielismy, Ьо со z tego, ze ludzie chodzili wokcН wsi, 
jak піе mieli czym jej Ьrопіс. Kilka obгzynkбw to піе bron. 

Z Kuzmiпa poszlismy do Lisek w Galicji. Szkoleпie wojskowe. Na 
czele "Kropywa" і jeszcze jedeп, Ukraiпiec ро Wojsku Polskim, od
delegowaпy z jakiegos oddzialu. Bylo паs z 40. Mialem pseudoпim 
"Zeпko", а wczesпiej "Orlyk". 

Pгzeszedlem do oddzialu "Krapki", gdzie "Kropywa" byl czoto
wym. W tym czasie poruszaпie si~ oddzialu zlozoпego z З czot bylo 
trudпe. Podzielilismy si~ па mпiejsze: mпiej sladбw, szybszy ruch, 
mпiej trudпosci z wyzywieпiem. U "Krapki" bylo паs z 60, ze 2 czo
ty. Gdy jesieпi<t1945 r. szlismy we Wlodawskie27

, to oddzial skladal 
si~ z 2 grup, "polskiej" і "moskiewskiej", Ьо bylismy umuпdurowaпi 
jako WP і NКWD. 

А przed tym cos si~ wydarzylo? 
Kwaterowalismy pod lasem па koloпii sahrynskiej, gdzie domy піе 
zostaly spaloпe. Raпek. Nagle ktos strzeШ we wsi. Ktos ze wsi pгzy
lecial, ze SC} Polacy. Odeszlismy do lasu і zaj~lismy pozycje. Оп і pode
szli pod las. Puscilismy w пісh kilka serii. Odpowiedzieli і wycofali 
si~, zostawiajC}c jedпego па polu. TrafН go Piotr Moroz z Bohorodycy, 
Ьо tamteп podпiбsl glow~. А "Semeпko" swietпie stгzelal. "Nowyпa" 

wyskoczyl і zabral Polakowi karabiп. Byly jakies zasadzki ... 

Kto z Bohorodycy wsЦpil do UPA? 
Mikolaj Nykyforuk "Dub", "Sataпa", orgaпizator і przywбdca orga
пizacji па Chelmszczyzпie, polegl w boju z NКWD w Szychowicach 
zimC} 1945 r. Мбj SC}Siad Eugeпiusz jaszczuk, sуп Іwапа, urodzoпy 
w 1921 r., czloпek orgaпizacji, pseudoпim "Duda". Stal па czele od
dzialu samoobroпy, паst~рпіе UPA. Bral udzial w bojach od Nabro
zem і Posadowem z polsk<t partyzaпtkC}, w ogбle bardzo aktywпy. 

Со pan wie о rodzinie )aszczuk6w? 

27 Oddzial "Wilki"-1 otгzymal rozkaz pгzejscia do p61nocnej cz~sci 28. Od
cinka Taktycznego "Danyliw" (Pod\asie pohidniowe) w pazdzierniku 1945 г. 
і pozostania tam jako miejscowy oddzial UPA. Jednak zap\ecze w postaci siatki 
OUN nie zdolalo zapewnic mu utгzymania і w grudniu "Wi\ki"-1 wr6cHy do 
poludniowej cz~sci 28. ОТ. 
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Rodziпa rolпikбw, tam byto trzech braci. Eugeпiusz пajstarszy. Wto
dzimierz wyjechat do Niemiec. Іwап byt cztoпkiem orgaпizacji, za
bity przez Polakбw w sierpпiu 1944 r. Zostat zabraпy wraz z іппуmі 
jako furmaп przez Niemcбw. Na Zamojszczyiпie па drodze staп~li 
im polscy partyzaпci і go zamordowali. 

Stefaп Tywoпiuk, urodzoпy 10 marca 1925 r., cztoпek orgaпiza
cji. Nosit pseudoпim "Zогі", polegt w boju z NКWD z lutym 1945 r. 
pod przysiбtkiem Kuzmiп, pochowaпy pod lasem cichobuskim. То 
byto tak, ze dowбdcot byt "Karpo"28, przed "Krapk<t". Kwaterowali
smy па Kuzmiпie, "Zогі" stat па stбjce. Wrбcit і zbudzit mпіе. Ob
iotlem stбjk~. Switato, gdy zauwazytem uzbrojoпych ludzi. Datem 
zпас "Karpowi". Wyszlismy przed przysiбtek, ustawilismy karabiпy 
maszyпowe. Szli od stroпy lasu і tam odskoczyli ро пaszych seriach. 
І zacz~li odpowi.adac. )еdпа z kul trafita "Zогіа". О tym boju zostata 
utozoпa potem piesn, gdzie jest mowa, ze "«Zeпko)), chtopak wyso
ki, zgtosit dowбdcy, ze id<t bolszewicy". 

Nast~pпym cztoпkiem UPA z Bohorodycy byt Piotr Borys, sуп 
Wasyla, urodzoпy w 1925 r., cztoпek orgaпizacji, pseudoпim "Se
meпko", strzelec oddziatu "Wilki" -1. Polegt pod Liskami w lutym 
1946 r. Polegt tam takze Pawet Wotoch "Osyka". 

Aleksander Waszczuk "Huczawa", wychowawca polityczпy sotпi 
.Wilki"-1. Uczestnik wielu bojбw. )ego brat Piotr Waszczuk stuzyt 
w sotni "Wilki"-1, w 1947 r. przeszedt па Wotyn. Byt takze Іwап 
Waszczuk z 1926 r., cztoпek orgaпizacji, w marcu 1944 r. wszedt do 
okrotzoпej przez Polakбw wsi taskow і tam zgiпott. 

Mikotaj Rudkowski, urodzit si~ w 1922 r., byt w Baudieпscie, czto
nek orgaпizacji, w 1946 r. przeszedt we Wtodawskie, zostat prowid
nikiem rejoпu ІІІ, zgiпott w Tuczпie razem z dwoma inпymi w starciu 
z UB. Wtodzimierz Kos "Woroп", polegt w walce z oddziatem Kow
paka29 w Karpatach, byt tam na szkole podoficerskiej. Aleksaпder 

28 Pawel Pytypczuk "Кагро" (1914-1944)- dow6dca kompanii UPA "Wil
ki" w 1944 г. 

29 Sydor Kowpak (1887-1967)- sowiecki dow6dca wojskowy; w drugiej 
polowie 1943 г. stal na czele rajdu wielkiego zgrupowania partyzanckiego 
UkrainCІ zachodniCІ, kt6ry mial na celu zdezorganizowanie niemieckich tyl6w 
frontu. 
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Terebus "Wапіа", sупа Іwапа, z 1924 r., zabity w zasadzce ubowcбw 
we wsi t.ask6w. Piotr Orzechowski, mlody strzelec oddzialu bodajze 
"Wilki"-1, polegl w boju z NКWD w 1945 r. Piotr Matwijczuk, sуп 
Wasyla, urodzoпy w 1924 r., pseudoпim "Boria", strzelec oddzialu 
"Wilki", polegl podczas akcji па zdrajc~ "Jurczeпk~". Piotr Marcy
cha "Wanka", z oddzialu "Wilki" -3 pod dow6dztwem "Zirki", zgiпctl 
w 1946 r. pod Wereszyпem і tam zostal pochowaпy. То bylo tak, ze 
ja, "Nowyпa" і "Osyp" poszlismy ро cos па W61k~ kolo Wereszyпa. 
Jedeп poszedl do раппу, а tego samego wieczoru podszedl do wsi 
"Zirka" і chyba zakwaterowal, Ьо mial tam dziewczyп~. Doszlo do 
tragedii. Strzal. І cisza. То chyba zabH go "Zirka". Мбwіопо, ze jesz
cze kiedys zabH jedпego chlopca, ktбry widzial, jak tеп demoralizo
wal strzelcбw, Ьо szedl па ich oczach z dziewczyпct w krzaki ... Jak 
tak mozпa? 

Byl jeszcze Mikolaj Marcycha, urodzoпy w 1918 r., czloпek od
dzialu samoobroпy, razem z jaszczukiem "Dudct" sluzyl w Schupo, 
polegl w 1944 r. О Jurku Samochwaleпce mбwHem.lwaп Humeпiuk, 
sуп Іwапа, strzelec oddzialu "Wilki" -1, zgiпctl w lutym 1945 r. w Bo
horodycy. Mial siostr~. ale wobec піеj byly zastrzezeпia, ze przyjez
dzajct do піеj jacys піереwпі. Zostala zlikwidowaпa, moze za szybko. 
А Іwап cz~sto chodzH do domu, raz szedl bez Ьгопі, і "Zirka" wzictl 
go па muszk~. Byl taki Dymitr, пazwiska піе pami~tam, mial pseuda 
"Witia", "Czorпy", sluzyl w "Wilkach"-2, polegl w walce z NКWD30• 

Kto ЬуІ w siatce cywilnej? 

Na poczcttku ja bylem staпiczпym. 

)ak zostal zlapany "Rys"? 

"Jahoda" zorgaпizowal swoich: skok па Krylбw. Bylem wtedy па 
obstawie. Weszli w muпdurach NКWD. Chcieli go zпalezc. "Duda" 
ws~edl і go zwiпctl. Poszla rakieta, ze akcja skonczoпa. Wr6cilismy 
do lasu dolhobyczowskiego. "Rys" zпal Piotra Marcych~ "Wank~", 
mбwi: "Piotrek, daj mi w czap~". "Ja піе mog~. ja tu піе mam піс do 
powiedzeпia, ty sam wiesz, со сі~ spotka" - mбwi tеп, ale пikt go 

30 Wymienione W}'Zej osoby і ich dane autor odczytal ze spisu, b«;dCjCeRo 
prawdopodobnie odpisem danych z nieznanej pub\ikacji. 
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tam піе ЬН. Zostal zabraпy. Powiezli go ро wszystkich spaloпych 
wsiach, аЬу ludzie go widzieli, Ьо gdzie піе gdzie jeszcze si~ wsie 
uchowaly. Оп tyle ludzi zmarпowal, tyle wsi sраШ. Nie wiem, со si~ 
z nim stalo, gdzie spoczywa. 

)aki ЬуІ сеІ rajdu we Wlodawskie? 
СеІ byl taki, аЬу tamtejsza ludпosc uswiadomHa sobie, kim jest, 
а nie, jak опі mowili, ze SCJ "tutejsi" czy "prawoslawпi". Nie wiedzieli 
czy S<t Zydami, czy "Russkimi". 

Udalo sit: ich pгzekonac? 

Tak, піе tylko пasz oddzial tam chodzH. І "Duda" chodzH, і "Czaus". 
[ ... ] 

)ak pгzebiegal ten rajd? 
Doszlismy do las6w, jakies 5 kilometr6w pod Wlodawct. Mielismy 
miejscowego lctczпika, kt6ry пast~pпego dпіа zaprowadzH паs do 
Korol6wki. Moja grupa byla w muпdurach WP. Pobralismy zywпosc 
і wr6cilismy. Kolacja. Zostalem wraz z jeszcze jedпym wyslaпy па 
st6jk~. Nagle dostalem ogien z karabiпu maszyпowego, z bardzo 
bliskiej odleglosci, dostalem w prawct поg~. Upadlem, oddzial mпіе 
zabral. "Nowyпa" tez dostal. Zostal tam pochowaпy przez miejsco
W<t siatk~. А mпіе odtraпsportowaпo do Holeszowa. Tam soltysem 
byl Polak Czerwoпka. Opiekowala si~ mпct miejscowa saпitariuszka 
"Orysia". Lezal tam jeszcze jedeп гаппу. Na obstawie byl "Misiac". 
Pewпego razu zi~c31 Czerwoпki przyuwazyl saпitariuszk~, jak wy
chodzHa ze stodoly. Polecial па UB do Wlodawy. А wieczorem przy
byla па to gospodarstwo grupa пaszych, ta w polskich muпdurach. 
Powiedzial mi о tym zпajomy Piotr Borys z tej grupy. W domu byla 
раппа, tam si~ cos calct пос dzialo, moze jakis pocz~stuпek ... ? Nad 
raпem uslyszalem dzwi~k kul w magazyпkach. "jestesmy okrctze
пi" - powiedzial moj kolega, Ьо przez szpar~ zobaczyl, со si~ dzieje. 
Wstalem і przeszedlem па klepisko. Tymczasem poszly pierwsze 
strzaly, Ьо паsі, kt6rzy chyba kwaterowali w domu Czerwoпki, za
cz~li dzialac. Polacy піе wiedzieli о пaszych w domu. Wlasciwie to 

JІ Bronislaw Czerwonka- agent UB ps. "Brzoza". 
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ро kolei zdejmowal ich "Semeпko". Wszyscy zostali zabici, opr6cz 
rаппеgо kaprala і sledczego Harasymiaka, razem chyba z 2032

• 

Chlopcy potem cmokali і m6wili: ,,АІе to byla czysta robotka ... ". Nikt 
si~ піе wyrwal dzi~ki "Semeпce" і jego bardzo сеІпеj "dziesiё}tce". 

Мпіе zaraz zaladowali па fur~ і z LMG, diegtiarem, amuпicjё} 
przewiezli do lasu holeszowskiego. А do tego gospodarstwa gdzies 
kolo godziпy 10. przyjechalo UB, zaaresztowali zi~cia Czerwoпki, 
starego zastrzelili, gospodarstwo spalili. 

Przeszlismy do Olszaпki. Tam przebywalem razem z drugim гап
пут u gospodarza Jarmoszuka. W Sё}siedztwie byl rаппу "Osyp", аІе 
пiedlugo razem z "Krapkё}" poszli z powrotem. Ja zostalem w 01-
szaпce do styczпia 1946 r. Zostalem przezпaczoпy do rejoпu 11. 01-
szaпka byla w rejoпie ІІІ. W rejoпie 11 byly wsie Luben, Wyryki, па 
zach6d od Wlodawy. Prowidпikiem ЬуІ "Slawko", pochodzH z Luba
wy, jego siostra tez пalezala [ do siatki cywilпej], potem wyjechali 
па Ukraiп~. Staпё}lem па czele rejoпowej boj6wki SB, mialem kilku 
ludzi. Jak КоІа Rudkowski, prowidпik rejoпu ІІІ, polegl w Tuczпej, 
to "Slawka" przeпiesli do ІІІ rejoпu, а ja zostalem prowidпikiem па 
miejsce "Slawka". Na moje miejsce przyszedl chlopak z Lubeпia, sуп 
ksi~dza prawoslawпego, chcial zobaczyc zycie. 

Kto ЬуІ prowidnikiem гejonu І? 
,,Artur", polegl па koloпii, malo о tym wiem, Ьо to піе moj tereп, 
zresztct bylem tam tylko do pazdzierпika 1946 r. 

Na Podlasiu dzialala bojowka nadгejonowa SB? 
Tak, па jej czele stal па poczё}tku "Czumak"33

, z Poltawszczyzпy, аІе 
prowidпik "Wolodia" wyczul go і odseparowal. Przekazal go do 

32 Do opisanego wydarzenia doszto 2 listopada 1945 г. na Kolonii Ho\e
sz6w. 86j stoczyt14-osobowy pluton UPA z kompanii .. Wi\ki"-1 і 18-osobowa 
grupa operacyjna PUBP z Wtodawy: polegto 5 pracownik6w UB і 6 funkcjo
nariuszy МО. 

33 Wtodzimierz Fedczenko .. Czumak" - wychowawca polityczny kompa
nii UPA .. Koczownicy" w czasie, gdy operowata na terenie 28. ОТ .. Danyliw"; 
latem 1945 r. wystany na teren nadrejonu .. Lewada", m.in. stuzyt tam jako ko
mendant boj6wki SB rejonu І. W sierpniu 1946 r. zgtosH si~ do PUBP we Wlo
dawie, zgin~t 22 pazdziernika 1946 г. w czasie napadu WiN na tamtejsze UB. 
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mпіе, do 11 rejoпu і przydzieШ mu ochroпc:, ale і strбza. То byto chy
ba w lutym. jedпego wieczora ten bojбwkarz przyszedt w nocy гаn
пу, kula przeszta mu przez usta, ale zyt. Wr6cH do domu do Lubeni. 
Ja wrбcHem z Suchawy і dowiedziatem sic:, ze on siedzi w stodole, 
гап пу. Matka ptacze. Chlopak opowiedziat, ze w nocy zasn<t~ pod pa
tatk<t. а tеп z Pohawszczyzпy strzeШ do niego. Sam poszedt па UB 
do W~odawy. Za~adowalismy ranпego па w6z і zawiezlismy az do 
Matiaszбwki, na kolonic: pod lasem. Nie wiem, jaki byt potem jego 
los. 

А со гоЬіІ "Czumak"? 
ChodzH z UB ро lasach і wsiach, byt і w Matiaszбwce. 

Wspominal pa!l о niskiej swiadomosci narodowej ludnosci 
Podlasia. W tym czasie cos sit: zmienilo? 
Na przyktad Luben byta swiadom<t WSi<t. 

)ak pan wracal do nadгejonu "Liman"? 
Przyby~ do nas z boj6wk<t SB "Ostap", mбj kolega szkolny. Wykonat 
rajd ро catej Wtodawszczyinie, Ьо tam nie byto takiej wsi, gdzie піе 
bytoby пaszych partyzantбw. "Zenon" przekazat mu, abym wracat 
па potudnie. Rejon przekazatem "tobodzie" z Lubenia, byt і prowid
пikiem, і komendantem. Prowidnik sуп ksic:dza poszed~ do domu. 
W 1944 r. przyprowadzH go wraz z "Lewkiem" do Bohorodycy Kola 
Nykyforuk "Dub". Bilewicz "Borsuk" mбwH, ze па pocz<ttku піе umia~ 
пawet dobrze mбwic ро ukrainsku, Ьо pochodzH z tereпбw, gdzie 
ukrainski піе byt zbyt powszechny. 

Na podstawie jego informacji naczelnik Wydzialu ІІІ WUBP w Lublinie opra
cowal plan rozpracowania і likwidacji .,Lewady". W planie m.in. stwierdzano, 
ze Na podstawie zeznan dow6dcy boj6wki SB .. Czumaka" oraz lqczпiczki 11 re
joпu .. Firki" ustaloпo, іе па tereпie powiatu wlodawskiego і bialskopodlaskie
go dziala 11 пadrejoп ІІІ Okrt:gи OUN, kt6ry dzieli sit: па cztery rejoпy. [ ... ] Na 
wjw tereпie orgaпizacja OUN і UPA przez orgaпa Bezpieczenstwa jest slabo 
rozpracowaпa, ageпtury wewпt:trzпej піе та, obsada реrsопаІпа пadrejoпu 
і poszczeg61пych rejoп6w піе jest ustaloпa. Ustaloпo пatomiast, іе przy пadre
jonie istпieje boj6wka SB w sile 20 ludzi pod dow6dztwem .. Maksyma". AIPN 
Lu 08/260, t. 2, Pismo naczelnika Wydziaru ІІІ WUBP w Lublinie do ministra 
bezpieczenstwa publicznego, 21 wrzesnia 194 7 г., k. 170. 
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Przyszedlem z р6Jпосу do Нопіаtупа. Zakwaterowalem z bo
j6wkCI "Ostapa". We wsi tej bylem ро raz pierwszy. W oko\icy, а ra
czej w tym rejoпie SB, kr~cHem si~ do Mikolaja, 19 grudпia, kiedy 
przyszedJ rozkaz wstawic si~ do Uhryпowa. Tam byJ "Zепоп", kt6ry 
zgodzH si~. abym przeszedJ do "Dudy" па [wychowawc~] politycz
пego. 

Wiadomo panu о гozmowach z Polakami? 

SJyszalem о tym od chlopak6w. Spotyka\i si~ z піmі chyba со mie
SiCIC prowidпicy. W czasie, gdy ja bylem we WJodawskiem, odbyJ si~ 
wsp61пy atak па Hrubiesz6w. Utrzymywalismy przyjacielskie sto
suпki z polskim podziemiem, jedпi jezdzili do drugich. 

)aki ЬуІ "Zenon"? 

Czasem ЬуІ zdeпerwowaпy, аІе umiaJ si~ орапоwас. Jak oddaJ chlo
pak6w, kt6rych prowadzH па Zach6d34

, jego wzrok juz піе byJ przej
rzysty. Nadal byJ орапоwапу, ale пerwy dawaly zпас о sobie. 

ВуІ szanowany? 

Jego ludzie szaпowali go, tak, "Nasz stary, пasz stary" - mawiali. 

Kto ЬуІ w sztabie "Dudy"? 

Bunczuzпym byJ "Goпta". Piotr Szopiak "Berezula"35 [byJ] pisarzem, 
pochodzH z Leszczkowa. Jedпej посу latem 194 7 r~- а ludzi z Suszo
wa chyba mieli wywozic lub juz wywiezli - pod lasem kwaterowaJ 
tam пasz oddziaJ, ale ja bylem gdzie iпdziej. Wszyscy spiCI, а "Berezu
la" stoi па st6jce. Budzi si~ "Duda", а tego піе ma. PoderwaJ oddzial. 
Od razu wyslal "Pieti~" і "Goпt~" do miejsca, gdzie bylo archiwum, 

34 27 czerwca 1948 г. .,Zenon" wraz z 4 partyzantami zostal zlapany na 
Czechach і nast~pnie przekazany wladzom RP. 

35 Piotr Szopiak .,Berezyflski"- zolnierz kompanii .,Wilki" -2, zdezerterowal 
w lipcu 1947 г. Zawerbowany 15 stycznia 1948 г. do wsp6lpracy z Wydzia
lem ІІІ WUBP w Lublinie. Ро przekazaniu do WUBP w Szczecinie jako .. Rys" po
m6gl w aresztowaniu wielu czlonk6w OUN і zolnierzy UPA. а takZe zaznawal 
przeciwko nim. W latach 1948-1950 zrobH 216 donos6w, konfrontowanych 
z donosami innego informatora, )aroslawa Tkaczuka, dawnego .. Zahulaja". 
Рог. AIPN BU 00231/132, t. 1, Charakterystyka informatora ps ... Rys"-Szopiak 
Piotr, 13 stycznia 1951 г., k. 169. 
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zeby zakopali go w іппуm miejscu. А гапо "Berezula" przyszedl tam 
z wojskiem ... Potem tlumaczyl si~ zопіе "Dudy", ze пikomu піе zro
bil krzywdy, chcial tylko archiwum przekazac. Nikomu піе mбgl jed
пak zaszkodzic, Ьо ludzi ро wsiach juz піе bylo. Szopiak juz піе zyje, 
mial zоп~ z Suchawy. 

Mieliscie lekana? 
Tak, pochodzH z Zabcza, піе byl dlugo, Ьо jak wywiezli ludzi, to zo
stal odeslaпy z lewymi papierami. 

А rojowi? 

,.Goпta", Niewiadomski "Jurko"36 z Maslom~cza. 

)aki ЬуІ "Duda"? 
Mial umiarkowany charakter, піе byl cholerykiem, spokojпy. ZaciC}
gat troch~ ро galicyjsku. 

Со dzialo sit: w 194 7 r.? 

ObchodzHo si~ bez wi~kszych wydarzen. Walk піе przyjmowali
smy, Ьо паm si~ to піе oplacalo. Broпilismy si~ jedyпie w sytuacji 
ataku па пasze pozycje. Ро wyjezdzie ludzi urzC}dzilismy kilka za
sadzek па Wojsko Polskie. Szykowalismy si~ do drugiego skoku па 
Hrubieszбw. Podwiezlismy пawet З torpedy w tагпіп~ pod mia
stem. Nie zdC}zylismy ich potem zabrac z powrotem. Nie moglismy 
tez skoпtaktowac si~ z Polakami, пawet "Jurko" піе mбgl odпalezc 
.. Wiktora". 

W oddziale bylo паs ze ЗО. Nie trzymalismy si~ razem. Cz~sc 
przebywala z "jurkiem" w lesie szychowickim, skC}d szedt zwiad 
w kieruпku Hrubieszowa, tamtejsi паsі ludzie od razu dawali zпас, 
а stamt<}d iпformacje szly па poludпie. 

Jak odbywalo sit: przesiedlenie? 

Zacz~o si~ па Podkarpaciu. Walki byly sporadyczпe. Raz mпіе, Іwа
па Niewiadomskiego і "Goпt~" dowбdca wyslal do wsi Podhorce, 
аЬу nawiC}zac kontakt z WiN, tam mial Ьус polski prowidпik "Wik-

:ІЬ Iwan Niewiadomski .. jurko" (1922-1989) - komendant boj6wki SB 
w rejonie ІІІ nadrejonu .. Liman". 
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tor". Jedпak tego samego dпіа, gdy czekalismy w lasku pod wsi~. 
"Duda" zostal smiertelпie гаппу w brzuch. Odwiezli go fur~ do We
reszyпa, przez Mircze, bokiem, do lasu szychowickiego. Tam jedпak 
potem zmarl. Odwiezlismy go па cmeпtarz do Szychowic. Bez do
w6dcy trudпo ЬуІо cokolwiek plaпowac. 

Kto dowodzil ро "Dudzie"? 

Wszystko zostalo podzieloпe па grupy. "Jurko", "Duпajski" і "Goпta" 

mieli swoje grupy. "Goпta" poszedl па poludпie. "Duпajski" zapro
wadzH swojct grup~. jak mi si~ wydaje, do powiatu Krasпostaw. Tam 
zadomowili si~. ale ich kryj6wka zostala wysledzoпa і okrctzoпa. 

"Duпajski" polegl. Nie poddali si~ і пikt піе zostal wycictgпi~ty zywy 
па powierzchпi~. Reszta si~ rozbiegla, ЬуІ tam "Pietia" і "Szach". Do
wiedzielismy si~ о tym p6zпiej, gdy udalismy si~ па puпkt koпtakto
wy w lesie szychowickim. 

Ja bylem w grupie "Jurka" razem z Michalem Pawonskim "Pali
jeпkct". Stefaпem Nowosadem "Zukiem", kt6ry dostal si~ do паs ро 
tym, jak АК rozbHa w Zamosciu wi~zieпie. Wal~sal si~ ро lesie szy
chowickim, pclпym пaszego wywiadu. Najpierw ЬуІ w SB u Euge
пiusza Liborskiego "Romaпa", potem w grupie Wlodzimierza Tesli 
"Chmary", kt6ry pochodzH z Turkowic, ЬуІ prowidпikiem rejoпu 
obejmujctcego m.іп. Нопіаtуп. ВуІ z паmі teraz takZe "Dubyпa", chy
ba pochodzH z Szychowic; Aleksaпder Waszczuk "Huczawa", wycho
wawca polityczпy u "Krapki", w 1946 г. uratowal si~ z bratem spod 
Lisek. Brat Piotr zostal wtedy гаппу w szyj~. ale wzictl go і wypro
wadzH z walki. Liborski "Romaп" tez wtedy si~ uratowal. ВуІ jeszcze 
Eugeпiusz Kolpak "StrHa", Wагепусіа Piotr "Bajda", Іwап Raczynski 
"Jawir" z WоІупіа ... 

Sytuacja jest taka, ze ludzi juz піе ma. Mielismy si~ spotkac 
w Uhryпowie. "Zепоп" ЬуІ па Zamojszczyzпie. Przechodzimy kolo 
Starej Wsi і Mircza і idziemy drogct па l:.ask6w. Oddzial, jak to od
dzial, rozcictgпctl si~. ZmieпHem jakiegos erkaemist~. Dochodzimy 
do wsi, id~ па przedzie. Ktos mпіе zatrzymuje і m6wi, ze mпіе zmie
пi. То ЬуІ Aleksaпder Terebuz "Wапіа" z mojej wsi. Zostalem z tylu, 
Ьо erkaemista пajcz~sciej szedl z przodu. Nagle strzaly! Prosto па 
паs. Akurat ЬуІо пasze swi~to Piotra і Pawla, switalo. 86j. Nie trwa 
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krбtko, ranny zostaje Warenycia "Bajda". Padajё} w tej zasadzce "Wa
nia", "Wysznia" і lwan Waszczuk z mojej wsi. Staralismy si~ potem 
dowiedziec w Wereszynie, dokё}d zabrano ich ciala. Nikt піе powie
dzial, аІе wiezli je do Wereszyna. 

Poszlismy do las6w strzeleckich. Zbudowalismy tam ziemiaпk~ 
w sоsпіпіе, па wzпiesieпiu. Wejscie prowadzHo przez wydrё}zoпy 
pien d~bu. Wlaz пakrywalo si~ drugct cz~sciё} tego рпіа, Ьо zostal 
оп przepHowaпy u podstawy. Mielismy piecyk, dym wychodzH 
przez komiп, palilismy w посу. Na pryczach ja spalem z "jaworem", 
.Huczawa" sam, "Palijeпko" z "jurkiem", "Chmara" z "Dubyпct"· ja
kies 1 ОО metr6w dalej szedl r6w strzelecki, tam zrobilismy toalet~ 
1 studпi~. 

Raz па st6jce stal "Palijeпko". Podaje, ze ktos idzie w kieruпku 
naszej kryj6wki. 'siedzimy, а tеп ktos podchodzi і siekierё} buch! 
buch! w pien па wlazie. Pien uderzenia wytrzymal, аІе ten czlo
wiek zorieпtowal si~ і zaczctl uciekac. Wtedy ja і jeszcze jedeп 
dogoпilismy go, аІе okazalo si~, ze tam jest jeszcze z 10 ludzi. 
О uпieszkodliwieпiu ich піе bylo mowy, wi~c podeszlismy і przed
stawili si~ jako ... 

Upowcy? 

Nie, partyzaпci z АК. Zebralismy ich і spisalismy dane, lctczпie z ro
dziпct. І kazdy podpisal, ze пikomu піс піе powie. Mimo to pewпosci 
nie bylo zadпej і jeszcze tej samej nocy zabralismy manatki і prze
nieslismy si~ w іпnе miejsce. Byl to g~sty mlodпik, w tym samym le
sie, аІе z drugiej stroпy. Wykopalismy ziemiaпk~, аІе prostszct, takct, 
1ak kowpakowcy we Wlodawskiem, widzialem jej resztki. Troch~ 
wkopaпa, troch~ z daszkiem. Mamy luty 1948 r. Zпowu ktos па nas 
wlazl і uciekl. Przeпieslismy si~ w іппе miejsce. Nie bylo wyjscia, 
wr6cilismy do tej pierwszej kryj6wki. Marzec. jak zrobHo si~ cieplej, 
wr6cilismy do lasu cichobuzkiego. 

Jak zaopatrywaliscie sit: w Zywпost? 

Na r6zпe sposoby. jesieпict zbieralismy ziemпiaki w polu, wybierali
smy z kopc6w do work6w. Niekiedy zadusHo si~ jakё}s swiпi~. 

Mieliscie kontakt z innymi naszymi partyzantami? 



Rozmowy 

Nie, dop6ki піе odпalazl паs "Zепоп"37 • Przyjezdzal, пamawial, po
tem zabieral z sob<} оsоЬпо "jurka", "Chmar~", Rudkowskiego. Dawal 
dokumeпty, zwolпieпie z wi~zieпia. Zostalem ja і "Jawir", podejrze
walismy go jedпak о zdrad~. 

Mogliscie go zlikwidowac. 
Nie mielismy dowod6w. Przyjezdzal jakby погmаІпіе, піе wiedzie
lismy о wydarzeпiach па Czechoslowacji. Zabic bez sledztwa to tez 
піе byloby tak, jak trzeba. 

W koncu і my otrzymalismy dokumeпty і wyjechalismy w lutym 
1949 r. Wsiedlismy па poci<}g z Hrubieszowa па Werbkowice, gdzie 
kupilem bilety, Ьо "Jawir" піе umial m6wic ро polsku. Warszawa, 
potem Olsztyп, Budry і Wilkowo. 

Mieliscie adresy? 
Chyba dal je "Zепоп". W Budrach bylem u Pupcia. Odпalazlem Holo
wacza z Нопіаtупа. Razem z "jaworem". Dostalismy koпtakt па Ole
sпic~, gdzie spotkalem si~ z "Zепопеm". Powiedzial, ze b~d~ miesz
kac u Zar~bskiego. 

Kto to ЬуІ? 
Rodziпa matki "Dudy", mieszkali w Heпrykowie kolo Olesпicy. Za
meldowalem si~ u soltysa. Przeszedlem komisj~ wojskow(}, otrzy
malem ksi<}zeczk~ wojskow(}, potem metryk~ .і dow6d osobisty. 
Spotkalem si~ z Koz<} "Bohuпem", dawпym partyzaпtem, wtedy 
Tymkiewiczem. Wpadali do піеgо паsі. U піеgо, w samotпym domu 
pod lasem, zostal aresztowaпy potem Lewosiuk U піеgо przebywal 
tez Liborski "Romaп", byl chory. "Zепоп" powiedzial, ze zawiezie go 
do Olesпicy do szpitala, ale zamiast tego zastrzeШ go па drodze. Za
strzeШ tez "Jawora"38 і "Chmar~". ja wr6cilem do Wilkowa, zatrudпi
lem si~ w PGR і pracowalem do 1954 r. 

п )esieпict 1948 r. koпtakt z grupct Іwапа Niewiadomskiego .. )urka" пawictzat 
ageпt МВР Lеоп tapinski .. Boguslaw", udajctcy dawnego refereпta SB OЩgu lll 
.. Zепопа". Czloпkowie grupy pгzystali па jego propozycj~ legalizacji па Ziemiach 
Odzyskaпych і pod kопіес 1948 r. і па poщtku 1949 r. ро kolei wyjezdZзli. 

за Іwап Raczynski .. )awir"- zolпierz kompaпii UPA .. Wilki"-1. Ро przedo
staпiu si~ па Ziemie Zachodпie w siatce Lеопа tapinskiego .. Boguslawa", z ро
Іесепіа kt6rego zostal zamordowaпy w 1951 г. 
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Іаk .. Zenon" przedstawillos .)awora'"? 
Ja poszedlem do PGR, а оп pracowal w piekarпi. Dowiedzialem sit; 
potem, ze w Elku ЬуІо zebraпie, піе bylem па піm. Tam go zastrzelili 
і wrzucili do jeziora. "Zепоп" potem powiedzial, ze "Jawir" піе dawal 
sobie rady, ze z jego stroпy grozHo rozkoпspirowaпie паs wszyst
kich і ... 

А со z .Chmafёt"? 
Miat dostac pomieszaпia rozumu, tak styszalem, аІе czy tak ЬуІо ... ? 
Zostal zlikwidowaпy jakoby w celu uratowaпia reszty. 

Z kim utrzymywal pan kontakty? 
Przyjezdzal "Zепоп", sprawdzal, czy jestem па miejscu. Spotyka
lismy sit; паd je~iorem w Elku z Lewosiukiem, Borowikiem, "Pali
jeпk<( .. 

Znal pan tylko cz-:st jego siatki. 
Kaminskiego, Hojsaпa39, Ptaszпika40 pozпalem dopiero w wit;zieпiu 
w Strzelcach Opolskich. Koпfroпtowali mпіе z Dumk<}41

• Nie zпali
smy sit;, о Kaminskiego pytali mпіе w sledztwie, аІе ja go піе zпalem. 

W jaki sposob zostal pan aresztowany? 
W prosty sposбb. Bylem па koпfereпcji PZGS "Samopomoc CMop
ska" w todzi. Przyszedlem па stacjt;, chcialem wyslac pocztбwki do 
znajomych. Mialem pisac, аІе widzt; dwбch wojskowych, jak mi sit; 
przypatruj(}. ,,Aha, juz maj<} mпіе па oku" - pomyslalem, аІе pojecha
tem do Kt;trzyпa. KupHem papierosy w kiosku, kolo mпіе caty czas 
ЬуІ jeden пiezпajomy. Pojechalem do Wt;gorzewa. Dojechalem do 
domu do Wilkowa. Polozylem sit; spac, mysl(}c, dlaczego tak dlugo 

зч Piotr Hojsan .. Woron" (1927-2000) - cztonek bojбwki SB rejonu lV 
w nadrejonie "Beskid", w 1947 г. pгzedostat sic: do Monachium. W 1950 г. wy
stany pгzez OZ OUN do Polski jako kurier specjalny w celu nawiCІzania kontak
tu z UPA w Ukrainskiej SRR. Aresztowany w 1954 г. 

40 Eugeniusz Ptasznik .. Hotub" ( 1926-1993)- kurier OZ OUN w Monachium, 
agent wywiadu angielskiego; przybyt do Polski w 1953 г. Aresztowany w 1954 г. 

41 lwan Dumka - Ukrainiec ze wsi Zniatyn w powiecie sokalskim. Depor
towany w 1947 г. do wsi Czarn6wka koto Gi:i:ycka, pomagat cztonkom siatki 
Leona tapinskiego .. Bogustawa". 
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ich піе ma. W koncu slysz~ tup-tup-tup. Weszli, z pistoletem. "Zbie
rac si~". Nadeszta zопа. Rewizja. Zawiezli mпіе do W~gorzewa, po
tem do Olsztyпa42• 

Jak pnebiegalo sledztwo? 
Jedeп sledczy si~ піе orieпtowat, ale aresztowaпi juz byli Pawonski 
і Nowosad. Jedeп juz m6wH па drugiego, опі па mпіе spiewali, ale 
пiekt6rych wypadk6w піе zпatem, jak z takim jedпym w lesie kolo 
Cichob6rza. Dwa razy wozili mпіе do Warszawy. W UB па Rakowiec
kiej spotkalem Niewiadomskiego, а wczesпiej w sledztwie powie
dziaпo mi, ze оп juz піе zyje. І пп і z tego powodu tez skladali wszyst-

42 Zatrzymanie Iwana Bielanczuka nast:.ёtpHo 16 kwietnia 1954 r. Wg funk
cjonariusza UB mialo taki przebieg: W dпіи 15 /V 1954 r. wraz z grиpq ope
racyjnq і grиpq KBW иdаІет sit: do powiatи Wt:gorzewo, gdzie ро przyjeidzie 
zestawilem kr6tki plan aresztowania wjw і zabezpieczenia przed ewentиalnq 
иcieczkq wjw. W dпіи 16 /V 1954 r. о godz. 5.30. wraz z wspoтnianq grиpq 
KBW иdаІет sif do тiejsca zaтieszkaпia Bielarkzиka vel Zawislaka ps. ,.Zen
ko'; to jest do wsi Wilkowo gтina 0/szewo powiat Wt:gorzewo. Bt:dqc w daпej 
miejscowosci, zabezpieczylem dот przed eweпtиalnq иcieczkq wjw, а пastfp
nie wraz z dwoma pracowпikami иdаІет sit: do mieszkaпia G6rskiego Aпdrze
ja, и kt6rego zamieszkiwal Bie/ariczиk vel Zawis/ak. Ро wejsciи do тieszkaпia 
і zorientowania sif, іе zastalem wjw, wyszedleт do pokojи, w kt6ryт spal 
Zawislak ps .• Zeпko~ Wobec tego obиdzilem go, polecajqc ти, Ьу иЬrаІ sif, 
иЬrапіе иprzednio przeszиkalem, czy nie та w піт nf)tatek ІиЬ inпych do
kитeпt6w. [ ... ) Ро sprawdzeпiи і иреwпіепіи sif, іе jest osobq, ktdra pod/e
ga aresztowaniи, skиlem go, а nastt:pпie przystqpileт do przeprowadzeпia 
rewizji domowej, podczas kt6rej zakwestioпowaleт przedтioty и}t:te w pro
toko/e rewizji z dпіа 16 /V 1954 r. Od chwili [mojego] przybycia па тiejsce 
Zawislak zachowywal sif normalпie, nie zdradzajqc iadnego zdeпerwowania. 
W6wczas, kiedy oSwiadczyleт ти, іе zostal aresztowany, zaиwaiylem и піе_qо 
реwпе podeпerwowanie, kt6re staral Sif иkryc, oswiadczajqc przy tут, іе оп 
do niczego sif nie poczиwa і chyba zaszla ротуІkа. Podczas przeprowadzonej 
rewizji Zawislak dwa razy kiwnql swej ionie G6rskiej Eиgenii. Znaczylo to, іе 
nic nie powie oraz przy poiegnaniи sit: z niq pr6bowal jej cos powiedziet, lecz 
па skиtek zabronieпia prowadzenia jakichkolwiek rozт6w wstrzymal sif. jak 
twierdzili iolnierze, kt6rzy ЬуІі па obstawie od strony Іаsи, wspoтniany pr6-
bowal иciekat w kierиnkи Іаsи, lecz widzqc zbliiajqce sit: wojsko wr6cil do 
тieszkaпia. Tego faktи sат stwierdzic nie тogf, gdyi szedleт do wjw z kie
rипku wioski. AIPN Lu 34/2, t. 1, Raport ppor. Z. Kargola z przeprowadzone1 
realizacji sprawy, 17 kwietnia 1954 r., k. 9-1 О. 
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ko па Niewiadomskiego. Od razu powiedzialem mu, іе zwalalismy 
na піеgо. Mial Ьус пieboszczykiem, а wгбсН z Sybiru. 

Іаk wpadl? 

Zaaresztowali go w Boleslawcu. Zawiezli do Warszawy. W celi od
wiedzH go "Zепоп". І samolotem do Кijowa. Dostal 25 lat. Siedzial 
chyba па Workucie. Ро smierci Staliпa zostal zwolпioпy. WгбсН do 
Polski, gdzie zostal osё}dzoпy роwtбгпіе. Ро wyjsciu z wi~zieпia 
mieszkal w ОІеsпісу. Zоп~ mial z Cichobбrza. 

Іаk przebiegala rozprawa Sёtdowa? 

Sё}dzili mпіе z Pawonskim, "StrHё}", Nowosadem43
• Otrzymalem wy

rok 12 lat wi~zieпia. 18 maja 1959 г. wyszedlem па wolпosc. 

Tlumaczenie z j~zyka ukrainskiego. 
CPAZU, zesp6152, inwentarz 1, sygnatura 6, wspomnienia lwana Bielanczuka. 

43 Wraz z lwanem Bielanczukiem SёJdzeni ЬуІі Wlodzimierz Borowik, Eu
geniusz Kolpak, Mikolaj Pawonski і Stefan Nowosad. 



~ Rozmowa 
z Wlodzimierzem 

Borowikiem· 

Jaki pseudonim nosH pan w UPA? 

"Nezabud'ko", caly czas. 

Юеdу wybral pan ten pseudonim? 

Wlodzimierz Borowik 

Zaraz ро tym, jak zostalem przyj~ty. Wybral go dla mnie dowбdca 
"Choma", mбwiqc, ze mam dobrч pami~c. 

Ktos z panskiej rodziny zginctl podczas wojny? 

Nie. 

Ojciec bral moze udzial w І wojnie swiatowej? 
Sluzyl w Ukrainskich Strzelcach Siczowych, on і inni. W czytelni 
"Proswity" [w Ulhбwkи 1 ] wisialy ich fotografie. 

* Wlodzimierz Borowik .,Nezabud'ko" (1923- 2005) - ur. w Ulh6wku, czlo
nek boj6wki SB rejonu ІІІ w nadrejonie .,Liman". Zapis rozmowy wykonano 
z 1993 r. 

1 Ulh6wek - wies w powiecie tomaszowskim. W dokumentach historycz
nych ро raz pierwszy wymieniona w 1388 r. Cerkiew wzmiankowano ро 
raz pierwszy w 1472 r., w 1865 r. zbudowana zostala ostatnia cerkiew, pod 
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Kto z Ulhowka sluiyl w UPA? 

Uuu, wielu, bardzo wielu. Nie podalbym nazwisk, pozapominalem, 
Ьо w swojej wsi mieszkalem tylko do 18. roku zycia. Wies byla bar
dzo duza, zaci~ta. jak to mбwili Polacy, "stolica Ukrainy". Chcieli j<t 
zniszczyc, S-6 poleglo w obronie wsi. Polakбw bylo z 4-5 rodzin, 
2 rodziny zydowskie, а reszta wszystko Ukraincy. Kosciola nie bylo. 
ВуІа cerkiew, wielka czytelnia, nowa, niewykonczona. Polacy po
tem j<t rozebrali і postawili plebani~ polskiemu ksi~dzu w Tarno
szynie. 

Dlaczego w tak mlodym wieku opuscil pan Ulhowek? 

W marcu w 1940 r. jako ochotnik wyjechalem do Niemiec. Duzo nas 
pojechalo, chcielismy zarobic. Zresztct poczcttkowo myslelismy, ze 
Niemcy dadzct Ukrainie wolnosc, ale pomylilismy si~. stalo si~ od
wrotnie. juz w 1941 г. wstctpHem do OUN mielnikowcбw. 

wezwaniem sw. Mikolaja. Do polowy ХІХ w. Ulh6wek stanowH szlacheclщ 
wtasnosc prywatn<t. W 1880 r. zamieszldwato w nim 967 grekokatolik6w, 
81 rzymskich katolik6w (dw6r wraz z najblitszym otoczeniem), 14 wyznaw
c6w wiary mojzeszowej. Na pOCZCІtku ХХ w. we wsi istniata parafia grecko
katolicka (nale:Zat do niej takZe Tarnoszyn), szkola 1-klasowa z ukrainskim 
t~kiem nauczania, kasa Stefczyka, Dom Ludowy, dziatat ZwiCІzek Ukrainek, 
..Szkota Ojczysta". W czasie walk obronnych armii Zachodnioukrainskiej Re
publiki Ludowej z Wojsldem Polsldm w 1919 r. w poblizu wsi znajdowata si~; 
linia frontu. W okresie mi~;dzywojennym w Ulh6wku powstata polska kolonia 
sktadaj'lca si~; z 10 gospodarstw і oddziat polskiej organizacji paramilitarnej 
.Strze\ec". Od 1932 r. dziatata tu kom6rka OUN, dochodzHo do aresztowan jej 
cztonk6w przez po\icj~; RP. Dyrektor miejscowej szkoty, Ukrainiec, znalazt si~; 
w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej. W czasie okupacji Ulh6wek 
znajdowat si~; w Generalnym Gubernatorstwie, dwa lata miescH si~; tu poste
runek niemieckiej Ukrainsldej Policji Pomocniczej, zamiast czytelni .,Proswi
ty" powstata plac6wka Ukrainskiego Towarzystwa Oswiatowego. Wg spisu 
ludnosci z 1943 r. wies zamieszkiwato 1296 Ukrainc6w і 159 Polak6w. W tym 
samym roku powstata samoobrona przed atakami oddziat6w АК. W 1946 r. 
rz<td RP wygnat do Ukrainskiej SRR wic;kszosc ukrainsldch mieszkanc6w wsi, 
w 1947 г. czasie akcji .,Wista" WP deportowato ze wsi 268 obywateli polskich 
narodowosci ukrainsldej. W 1964 r. wtadze panstwowe rozebraty cerkiew 
і przeniosty do Turowca z przeznaczeniem na materiat do budowy kosciota 
rzymskokatolickiego. Z Ulh6wka pochodzit Mikotaj Kucharczuk .,Burewij", re
ferent SB w rejonie ІІІ nadrejonu .,Liman". 
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)ak do tego doszlo? 
Byto паs wielu, mielismy zjazdy w lesie koto Kassel, szkolilismy si~. 
Niemcy dokoпywali aresztбw, Semeп Notko z mojej wsi gdzies prze
padt. Ро powstaпiu ГZCldu we Lwowie2 przeszedtem do baпderow
cбw. Otrzymywalismy tajпe maszyпopisy. Przywioztem potem tego 
do Ulhбwka caty zwбj, UPA to zabrata. 

Kto was szkolil? 
Chtopcy, ktбrzy stuzyli w Wojsku Polskim. Ze wsi Breitau byto паs 4, 
mi~dzy іппуmі Nataп Кіtог z Ulhбwka, byt chtopak z Wasylowa, potem 
w UPA miat pseudo "Zymпy", zostat zabity. W broszurkach паmаwіапо 
паs, abysmy wst~powali do armii. ChodzHo о to, abysmy орапоwаІі za
sady boju. No to ja і "Zymпy" zapisalismy si~ do tej dywizji. Do пiemiec
kiego wojska SS, аІе to byt tylko pretekst, zeby si~ z Niemiec wyrwac. 
Miatem stawic si~ do Kassel па komisj~. аІе poprosHem bawora, zeby 
mпіе puscH па urlop. Pojechatem, wstctpHem do Policji Ukrainskiej, 
аІе опа піе byta tak catkiem ukrainska, mielismy пiemieckie muпdury, 
uzeralismy si~ z polskёl partyzaпtkёl. Szkolili паs w Офісу, potem prze
orgaпizowali w dywizj~ galicyjskёl, ktбra zostata rozbita. 

Utworzoпo drug'l dywizj~. Dali паs do Neuhammer w Niem
czech. Nie bylismy tam dtugo, wywiezli паs do stowacji. Bylismy 
przeszkoleпi. Mielismy do сzупіепіа z partyzaпtkёl komuпistyczп'l. 
ІІе ja si~ пatazHem ро lesie, mбj Boze, іІе tego karabiпu maszyпowe
go si~ па plecach папоsНеm ... stowacy zrobili powstaпie. Wystaпo 
па пісh пaszych chtopcбw, аІе піе chcieli walczyc. МбwіІі, ze to піе 
Ukraiпa, to піе ich iпteres. Dow6dcy, fest chtopy ро przeszkoleпiu 
пiemieckim, przekoпywali, ze to піеwаzпе, Ьо komuпistбw mozпa 
Ьіс wsz~dzie. Na Stowacji latem zacz~ si~ pierwsze ucieczki, Ьо juz 
byta UPA. "Zymпy" uciekt. Niemcy zorieпtowali si~ і pieszo z ZуІіпу 
kazali паm isc przez Austri~ do jugostawii. 

Kto ЬуІ pana dow6dц? 
Nie miatem dowбdcy, Ьо stuzytem w plutoпie zwiadu. Byt jakis pod
poruczпik Ukraiпiec, zast~pca Niemiec, аІе kto to spami~ta ... Do 

z Ukrainskie Zgromadzenie Narodowe we Lwowie ЗО czerwca 1941 r. pro
klamowalo powstanie niepodleglego panstwa ukrainsk.iego. 
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tego oddzialu wybierali najlepszych. Со to znaczylo? Dobra orienta
qa, kompas, dobre oko do strzelania. 

114іаІ pan dobre oko? 
О kurcze! Mialem niemieck<I dwunastk~ і pistolet, bylem dobrym 
strzelcem ... 

Pami~tam z tego czasu Malyniaka Wlodka. Zgin<Il w Jugoslawii. 
Bylismy najblizszymi kolegami. ВуІі і Wolyniacy. Ро nartach dali 
nam rowery. Zawsze bylismy czolбwk<I. Doszlismy do Jugoslawii. 
~ast~pnego dnia juz szlismy па zwiad. Tam byly cholerne gбгу, W<I
wozy, potoki. Przeszlismy z 5 kilometrбw. Wracalismy inn<I drog<I. 
аІе сі zrobili zasadzk~. Dali nam lomot, niech to szlak trafi! Pierwsze 
spotkanie z armi<I jugoslowiansk<I. Zranili mnie w nog~. Drugi zostal 
ranny w brzuch,·zmarl. Tam polegl Malyniak. Zgin<Ilbym і ja, Ьо оп 
gdzies 10 minut przed zasadzk<I wzi<II ode mnie karabin maszyno
wy. А te sukinsyny celowaly w dowбdcбw і strzelcбw maszynowych. 
Кarabinu im і tak nie oddalem. Puscilismy rakiet~. Nasz batalion za
raz zrobil szerok<I oblaw~ і przetrzepal komunistбw. 

Przeszlismy Czechy і Austri~. Spiewalismy ukrainskie piesni. Ро 
drodze ЬуІо wielu Ukraincбw, wychodzili, witali nas, ukrainskie 
wojsko. Му nie bylismy esesmanami, mielismy lwa3

• Szla cala dywi
zja, sotnia za sotni<I, pulk za pulkiem! Artyleria! Przez Czechy jecha
lismy caly czas па nartach. 

Zawiezli mnie do szpitala, аІе juz w Austrii. Lezala tam masa ran
nych, naszych і Niemcбw, Ьо )ugoslowianie walili, ze niech to diabli 
wezm<l. Zostalem odznaczony krzyzem za to, ze nie oddalem kara
binu maszynowego, і za гаn~. Tymczasem niektбrzy nasi nie chcie
li walczyc і dezerterowali do partyzantki. Nie chcialem ryzykowac, 
nie wierzylem Jugoslowianom. Niemcy zobaczyli, ze nie b~d<i mieli 
z Ukraincбw pozytku і wycofali dywizj~ do Austrii. Chyba chcieli nas 
rozbroic, moglismy trafic do obozu. Nasi dowбdcy chcieli walczyc па 
froncie zachodnim, аІе Niemcy wiedzieli, ze cos jest nie tak. І rzucili 
nas па front wschodni. Nie powiem, nie zdradzilismy, bilismy si~, jak 
szatani! ВуІо takie miasteczko Kreisenberg w Austrii. Gбra, па niej 

' ... mielismy lwa - па mundurach zolnieгze dywizji .,Galizien" nosili tarcz~ 
naramienni} z lwem, symbolem ukrainskiej Galicji. 
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zamek. Trzy razy ЬгаІі go w г~се Ruscy і trzy razy паsі! Pami~tam. 
jaki zawzi~ty ЬуІ па Ruskich пasz setпik Kozak ... ! 

Wieczorem trafilismy do jedпego domu. Przez przypadek po
traktowaпo kilku z паs jako maruder6w. Dow6dca si~ pyta, z jakiej 
Ьгопі strzelam. "Z jakiej рап chce"- m6wi~. PoprosHem о LMG, Ьо 
jak mialem go w r~kach, to bylem odwazпy. То ЬуІа taka bron, ze jak 
si~ z пісt gdzies usadowHem. to zadпa kurwa, za przeproszeпiem. 
піе przeszla ... No і dali mi. Poszlismy z jedпym па wart~. Теп m6wi: 
"Wiesz со, Wlodku, піесh to szlak trafi, zebym ja za Нitlera umieral!" 
- "Со masz па mysli?" - "Zebysmy uciekali!". 

Okazalo si~, ze оп pomyslal о tym wczesпiej, mial przygotowa
пe ciuchy. LMG zostawHem іппеmu, а od піеgо wzictlem automat. 
Powiedzialem mu, ze idziemy па zwiad па ruskct Ііпі~. Udalo si~ 
przejsc, Ruscy byli przem~czeпi, spali w okopach w lesie. Tej посу 
padal deszcz, а my па lokciach czolgalismy si~ реwпіе z 10 km. Na
tkп~lismy si~ па artyleri~, potem па czolgi. Nad гапеm doszlismy 
do jakiejs stodoly. Stodola ЬуІа pusta. Tam przebralismy si~ і w Ьіа
Іу dzien poszlismy drogct przed siebie. Nikt паs піе zпаІ, со mogli 
паm zrobic? Natkп~lismy si~ па Polak6w, razem z піmі doszlismy 
па W~gry. Droga do Polski zaj~la паm gdzies do trzech tygodпi, ale 
jechalismy tez kolejct, okr~zпct drogct, Ьо duzo most6w zostalo ze
rwaпych. 

Pami~tam, ze przyjechalismy do Saпoka4• Nie mielismy dowo
d6w, піе mielismy пiczego, а Polacy jak diabli gaпiali ро wagoпach 
і sprawdzali. Nie wiem, kogo szukali: Ukrainc6w czy gestapowc6w, 
czy jeszcze kogo? Niejedпego wycictgп~li z wagoпu, chyba ktos im 
pokazywal. Му dwaj rozmawialismy ze sobct ро polsku. Со гоЬіс? 

4 Рог. fragmenty rozmowy о роЬусіе і powrocie z Niemiec z fragmentem 
zeznan Wtodzimierza Borowika: W 1940 r. zostalem wywiezioпy przez oku
paпta w glqb Niemiec па roboty do miejscowosci Kassel, gdzie przebywalem do 
1945 r. (dobrze sobie daty піе przypomiпam). W 1945 r. w Niemczech zglosilem 
sit; па ochotпika do Armii Radzieckiej, z kt6rq wyjechalem do jugoslawii, _qdzie 
przeszedlem wyszkoleпie wojskowe. W jugoslawii przebywalem do 1947 r., skqd 
роіпіеj przyjechalem do Po/ski, do miejscowosci, w kt6rej sit; urodzilem - do 
Ulh6wka ( ... ). AIPN Lu 34/2, t. З, Protok6t przestuchania Wtodzimierza Boro
wika, 22 kwietnia 1954 r., k. 1. 



Rozmowa z Wlodzimierzem Borowikiem 473 

Мбj kolega піе byt grupi. Poszlismy па milicj~. То byta taka milicja, 
ze пiektбrzy mieli opaski, іппі rogatywki. Powiedzielismy, ze pod
czas bombardowaпia zgiп~ паm wszystkie dokumeпty і ubraпie, 
potrzebпe паm jest potwierdzeпie, ze wracamy z Niemiec.l tеп dur
ny milicjaпt je wypisat. 

То juz dobrze jest, mamy papiery z pieczctt~ МО, wszystko 
w porzctdku. Traпsport z takimi jak my jechat do Warszawy. Kolega 
mбwi: "0 піе, jad~ prosto па Lwбw". А ja wsiadtem па towarowy 
do Lubliпa. Dojechatem do Zamoscia. jechatem z jedпym Polakiem. 
Z Hrubieszowa do Oszczowa prowadzHa wctskotorбwka, mogtem 
podjechac pod Ulh6wek, аІе Polak chciat, zeby zaпocowac u піеgо 
w Hrubieszowie, а z rапа pбjd~ w swojct stroп~. Nie przyzпatem mu 
si~. ze jestem z Ulhбwka, m6wHem, ze pochodz~ z Tarпoszyпa, pol
skiej wsi, а jeszeze przed Zamosciem styszatem, ze w tych stroпach 
UPA Hucze Polakбw jak cholera. Polak tez mбwH, zebym піе jechat, 
Ьо wsz~dzie sct Ьапdу ukrainskie. Powiedziatem mu, ze піесh idzie 
do domu, Ьо si~ go zопа z Niemiec піе moze doczekac, а ja dam so
bie rad~. І patrz~: па stacji stoi Polak z пaszej wsi, Slusarski. "Niech 
go szlag trafi- pomyslatem- Nie, піе pokaz~ si~". Poszedtem torami. 
Doszedtem pod t.aszczбw. Dalej піе datem rady isc. Do l:.aszczowa 
nie wchodzHem, Ьо wiedziatem, ze tam sct Polacy. Przeпocowatem 
w zbozu. 

Z гапа polami doszedtem prawie do swojej wsi, tylko, ze jak 
szedtem przez las posadowski, пiewielki las pod Posadowem, to 
sobie gwizdatem, az tu stysz~: "Stij! Chto ide?!". 1 wychodzi dw6ch 
facetбw ро cywilпemu, z automatami. А ja піе wiem, jak mбwic: ро 
polsku czy ро ukrainsku? Опі do mпіе ро ukrainsku: "Cos ty za je
deп?" - .. z Niemiec wracam". - "Tak wracasz? Nic піе masz?" - "Со 

mam miec, wszystko bomba zпiszczyta. Z kim mam do сzупіепіа?". 
- .. Skctd jestes? - .. z Ulhбwka" - "Zaraz si~ przekoпamy, ale ty chy
ba jestes ubowiec, idziesz паs szpiegowac". І mпіе prowadzct. caty 
czas rozmawiajctc ро ukrainsku. W tym lesie stata cegielпia. Patrz~. 
а to partyzaпtka. Za jakby biurkiem siedziat dowбdca. "Ztapalismy 
podejrzaпego m~zczyzп~" - mбwict сі dwaj. "Jak si~ пazywacie?" -
zapytat si~ dowбdca. "Wtodzimierz Borowik". - "SJGtd jestescie?" 
- .. z Ulhбwka". - "Naprawd~?" Kogo tam zпасіе?" - "Kogo tylko ze-
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chcecie". Dow6dca szepnC}l cos do jednego і za chwil~ przychodzi 
m6j SC}siad, tez Wlodko. Poznalismy si~ od razu. "То nasz chlop" -
m6wi "Arkadij". Dow6dca wystawil przepustk~ і powiedzial, zeby 
"Arkadij" zaprowadzil mnie do domu. І zaraz potem zacz~a si~ par
tyzantka ... 

Pгosz~ opowiedziec о tym dokladniej. 
Koniecznie chcial p6jsc do lasu takZe m6j SC}siad Stefan, juz mial 
karabin, narzekal, ze nie chcC} go brac. Powiedzialem mu: "Czekaj, 
jeszcze сі ta partyzantka zbrzydnie, sam nie wiesz, czego chcesz, а ja 
radz~ сі, Stefan, siedz w domu ... " 

Przyjechali ludzie od "Zalizniaka", zawolali nas па plebani~. Po
szedlem ja і inni mlodzi chlopcy, niektбrzy nie mieli nawet 20 lat. 
Na plebanii siedzi jeden, koalicyjka, nagan. Szycha. "Chcecie wstC}pic 
w szeregi UPA?". Patrz~: chlopaki wst~pujC}. Doszlo do mnie. "Ту juz 
dawno powinienes Ьус w UPA!" - m6wi szycha. "Przeciez ja juz by
lem w UPA".- "Gdzie? W jakiej UPA?"- "Niewazne, аІе walczylem! 
Z tymi samym wrogiem, со і wy"5• 

Za jakis czas wywolal mnie "Orest". Byl niskiego wzrostu, chu
dzielec. Nie wiedzialem, z kim rozmawiam, аІе jeden szepnC}I mi, ze 
to wielka szycha. "Nie wiem, jak si~ do was zwracac, dow6dco czy 
pulkowniku?" - m6wi~. "То nie jest wazne. jak powiecie, tak b~dzie 

5 Podczas przestuchania Wtodzimierz Borowik przedstawH nast~pujiJCiJ 
wersj~ wsti}pienia do UPA: Daty dokladпej sobie піе przypoтiпam, w poczqt· 
ku 1946/ub 1947 r. przyjechaleт do Ulh6wka. Ро przyjeidzie dowiedzialeт sit: 
z opowiadan тatki, іе па tych tereпach grasujq r6iпego rodzaju Ьапdу, kt6-
re пapadajq па ludпosc. Ро ki/ku dniach do тojego тieszkaпia przyszlo trzech 
uzbrojoпych osobпik6w ро суwіІпети і ozпajтili ті, іе sq сzІопkаті bandy 
UPA. Ро okazaпiu іт moich dokuтent6w zaraz ті je zabrali і powiedzieli, аЬут 
sit: ukrywal przed wojskieт. Ро uplywie kilku dni przyszli сі sаті оsоЬпісу і za
brali тпіе ze sobq. W /esie zawiqzali ті oczy і w ten spos6b wprowadzili do 
urzqdzoпego bunkra w піт. Zarzucili ті, іе jesteт wrogo nastawioпy do Ьап
dу UPA, а nawet zostaleт tат pobity. Ропіеwаі ja іт do tych zarzut6w si~ nie 
przyznaleт, ро uplywie okolo 10 dпі z buпkra zostaleт wyprowadzoпy [do] 
тiejscowosci Krzywica, powiat Toтasz6w, і tат w jednyт тieszkaniu па iqda
пie jednego z przyw6dc6w tej Ьапdу zwaпego нСzаиsн zІоіуІет przysi~g~ теj 
przyпaleiпosci do bandy UPA, AIPN Lu 34/2, t. З, Protokбt przestuchania Wto
dzimierza Borowika, 21 sierpnia 1954 r., k. 16. 
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dobrze" - odparJ "Orest". ВуІ dosyc ludzki. Chcial, zebym poszedl 
w lasy lubaczowskie і prowadzH szkoleпie dla пowobranc6w. Zgo
dzHem si~ zostac szkoleпiowcem. Zorgaпizowali cMopak6w z kilku 
wsi, аІе Ьrопі піе dali. Ochraпiala паs czota od "Zalizпiaka", ktбra 
miala do паs wkrбtce dolctczyc і przeprowadzic lasami w odpowied
пie miejsce w Lubaczowskiem. 

Przyszlismy do wsi Dyпiska і zakwaterowalismy. Na mojej kwa
terze ЬуІо паs trzech, w tym jedeп pochodzH z polskiej rodziпy, аІе 
ЬуІ fajпym cMopakiem. То zпaczy jego ojciec byJ Polakiem, mama 
Ukraiпkct, аІе jego ojciec kochaJ Ukraincбw, пazwisko miaJ Рі~kпу. 
Nagle dziewczyпa krzyczy: "Bolszewicy!". Опі wiedzieli, ze mamy 
tamt~dy przechodzic, czekali chyba w Nowosi6Jkach. Otoczyli wies. 
Ucieklem z cM~pcami do stodoly mi~dzy sпopki slomy. Za паmі za
raz wpadla dziewczyпa, podпiosla jakies drzwiczki і powiedziala, 
zebym tam wJazH, zmiesci si~ akurat jedeп. Drugi wlazJ pod plewy 
і dziewczyпa go піmі пakryla. Trzeci zostal w slomie. Podchodzct 
bolszewicy. Wpada dziewczyпa і mбwi, ze b~dct раІіс chatup~ і tyl
ko j~kп~a: "СМорсу ... ". Bolszewicy przyszli do stodoly і zacz~li kluc 
slom~ drutami. Nie mielismy Ьгопі, zreszщ moze to і lepiej. Wlezli 
па sпopki і zacz~li je zwalac. W tеп spos6b пakryli tego, kt6ry ЬуІ 
w plewach па dole. Przez szpar~ wszystko widzialem. Bolszewicy 
tego w slomie піе zпalezli, ро jakims czasie wyszli і przyczaili si~ 
pod sciaпct. А tеп duren ze sпopkбw mбwi: "СМорсу, сМорсу, опі 
juz poszli!". Nie mialem jak mu dac zпас, ze Ruscy zaczaili si~ pod 
sciaпct і podsluchujct. а опі zпowu wpadajct і zaraz go zlapali. Zпo
wu kluj<t drutami, zrzucili jeszcze troch~ sпopkбw і jakby odkryli 
jeszcze dwie warstwy, to Ьу mпіе zпalezli, аІе druty doszly do ziemi, 
wi~c dali spokбj і zacz~li Ьіс drutami tego Wlodka Pi~kпego tak, az 
mi ЬуІо zal. Jego ojciec wyjechaJ potem па Ukraiп~. Ьо jego rodziпa 
tez tam wyjechala. 

W kryjбwce w jedпym gospodarstwie bolszewicy odkryli пa
szych partyzaпtбw. Сі zacz~li si~ odstrzeliwac, а bolszewicy spalili 
duzo domбw we wsi. Nowobranc6w, ktбrych mialem szkolic, wy
aresztowali. Му dwaj przeczekalismy w slomie do wieczora. Przy
szla dziewczyпa, przyпiosla паm chleba і mleka. Potem przebrala 
паs za ЬаЬу і tak wrбcilismy do swojej wsi. 
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Przychodzi Mikolaj Kucharczut<Ь і mбwi: "Wiesz со, Wlodku, со 
tam b~dziesz z «zalizпiakami» chodzH, zabieram сі~ па пaszct stro
п~". І tak Kucharczuk zabral mпіе do swojej boj6wki. 

Кіm ЬуІ Kucharczuk? 
Byl kim byl, wszyscy go zпali, оп zпal wszystkich. Do "Oresta" m6wH 
па "ty". Kazal mi wybrac pseudoпim. 

)aki pseudonim mial Kuchaгczuk? 
"Burewij". jego ludzie zaprowadzili mпіе pod ochroпct pod Uhryп6w, 
wtedy juz spadl sпieg, zmarzlem. Przyszli dow6dcy. Palce do g6ry: 
przysi~ga. Dow6dca m6wH pierwszy, а my powtarzalismy za піm. 

)akim ЬуІ dow6dcct? 
No, to byl esbista ... zast~pca tego calego "Zепопа", ale па poczcttku 
byl "lkar", ktбry teraz jest пauczycielem w Olsztyпie. jak zostal wy
puszczoпy z Rosji, UB pytalo mпіе, czy zпam Przepiбrskiego. ja go 
zпalem, byl syпem ksi~dza, tеп ksictdz u паs byl, mial siostr~ Asi~. 
ktбra wyjechala do Aпglii. Nie przyzпalem si~, ze zпam Przepiбr
skiego ",kara". Sурапіе go пiczego Ьу піе dalo, bylem ро wyroku, со 
mi zalezalo. Ро піm dowбdcct byl "Choma". 

Kto ЬуІ od polityki? 
Przewazпie "Duпajski", ale boj6wka піе miala S\Yego wychowaw
cy polityczпego. "Duпajski" zawsze zwolywal паs do lasu і tam паs 
uczyl. Kawal chlopa, gruby, lysy, byl glбwпym od propagaпdy. Cala 
пasza bojбwka chodzHa w polskich muпdurach. 

Pamit:ta pan ріегwsц akcjt:? 
Pierwsza to chyba Wojslawice, а moze Tudorkowice ... ? Kolo War~
za, kolo Uhryпowa, rozbijalismy wtedy WOP. 

)aki przebieg miala ta akcja? 
Polacy wlasпie spiewali jakcts pioseпk~, Ьо опі zawsze о tej porze 
cos spiewali, moze "Кіеdу rаппе wstajct zorze"? А tu huragaп! Ucie
kali! О Boze! Jak g~si ... 

6 Mikolaj Kucharczuk .. Burewij" - referent SB w rejonie ІІІ nadrejonu .. Li· 
man". 
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Gdzie stala st:raZnica? 
W szkole czy w jakims budyпku, diabli go wiedzct. Рога ataku byla 
wybraпa dobrze, atakowac bylo пajlepiej wtedy, kiedy podczas mo
dlitwy spiewali. А паsі: "Bij і піе daj plakac, kurwa ich mac!". Po
strzelalismy, wytluklismy, zabralismy troch~ Ьгопі і wycofalismy si~ 
do lasu uhryпowskiego. 

Atakowala tylko wasza bojowka? 

Gdziezby tam?! Byl "Jasen", "Duda" і ... Przeciez tam bylo ze 100-150 
zolпierzy polskich, to со Ьу zrobHa jedпa bojбwka? Musialo Ьус паs 
wi~cej. Chociaz, jesli ktos atakuje, to moze miec пawet mпiejszct sH~. 
Ьо kto atakuje, to wygrywa. Tak bylo і tak jest. 

Ро jakims czasie byl drugi Ьбj, tylko ze піе pami~tam, czy pierw
sze byly Tudor1юwice7, czy Wojslawice8

• WOP straszпie zп~cal si~ 
паd ludzmi, robH zasadzki, trzeba go bylo zlikwidowac. То tyle 
о tym boju. 

А drugi tez byl z WOP. Trzeba bylo ich rozbic, pokazac, ze to my 
)estesmy tu рапаmі, zeby опі pami~tali, ze my tu zyjemy. 

Z zasadzkach bralem udzial chyba z 15 razy. Na zasadzki trafiali
smy tez і my.ldziesz, idziesz, а tu ogien! Albo kladziesz si~ і odstrze
liwujesz, albo uciekasz. 

Bylem па obstawie, gdy zawieraпo porozumieпie о wspбlpracy 
z partyzaпtkct polsk<t. DoprowadzHo to do wspбlпej akcji па Hrubie
szбw. 

)ak do tego doszlo? 

То bylo tak, ze byl taki "tewko", пazywalismy go "ambasador Ukra
iпy", zgiпctl. byl przedwojeппym пauczycielem. Moja bojбwka byla 
w jego ochroпie. Nazwalismy go "Ambasador", Ьо poszedl do Pola
kбw па polskie tereпy. Akowcy mбwili, ze spoleczenstwo czuje do 
nas wielki zal, ale dali nam bialo-czerwone opaski. 

7 Atak na straznicc; WOP w Tudorkowicach, przeprowadzony przez kom
panie .,Wilki"-1 і .. Wilki"-2 oraz nadrejonowi} boj6wkc; SB, nastёJpH 21 wrze
snia 1946 г. 

и B6j kompanii .. Wilki"-1 z NКWD pod Wojslawicami mial miejsce 18lute
li:O 1946 Г. 
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Porozumieliscie sit:? 
О Boze swi~ty! )еdпі drugich mordowali, а па ostatku doszli do ro
zumu, ze mamy jedпego wroga! Dlaczego mielismy si~ wybijac, jesli 
wr6g jest wsp61пy? 

Gdzie odbyto sit: spotkanie z Polakami? 
Na polskich tereпach za Hrubieszowem. 

llu was pojechalo? 
Nas jechalo chyba z 12 і tеп "tewko", swinski ЬІопdуп. 

Czym jechaliscie? 
Furmaпkct. chlopa za dup~: wiez! А jak піе, to dawaj kопіе. Na samej 
koпfereпcji піе bylismy оЬеспі, піе slyszelismy, о czym оп tam z піmі 
rozmawial. То ЬуІа sprawa polityczпa і tajпa, а my mielismy go tylko 
chroпic. NastctpHo zawieszeпie Ьrопі. Polak6w juz піе bilismy і опі 

піе ЬіІі Ukrainc6w. NastctpHa wsp61praca, atak па Hrubiesz6w ... 

Proszt: opowiedziec о tym dokladnie. 
Bral w піеj udzial "Zalizпiak" і wszystkie пasze boj6wki, і пasz kuriп

пy, taki rudy, "Prirwa", zostal w lesie rаппу, gdy si~ wycofywalismy. 
Obrobilismy tam Polak6w tak, ze polskie wojsko stalo w koszarach 
і піе oddalo jedпego stгzalu! Polacy to zalatwili, ze wojsko піе iпter
weпiowalo, ze ruszylo si~ dopiero ро akcji. А my tupilismy Ruskich 
і ubowc6w! Wypuscilismy wszystkich wi~zпi6w. Ruscy kгzyczeli: 
"Job twoju mat'! Nie strielaj!", а паsі puscili dwie rakiety V-2. Poczt~ 
rozbilismy, paczki zabrali Polacy. Zgiп~o wtedy kilku naszych chlop
c6w, піе pami~tam ilu. "Jasen" atakowal UB, а "Duda" і іппе oddzia
ly [ ... ). Normalnie wojna, graпaty, karabiпy maszyпowe, kгzyk ... ! UB 
rozbilismy zupelnie, Ruskich піе calkiem, аІе пatruklismy ich dosyc. 

Kazdemu, kto ЬуІ w Hrubieszowie, dawali potem kar~ smierci. )а 
піе pгzyzпalem si~ і nikt mпіе nie wsypal, а і tak mialem siedziec 
chyba ponad 300 lat, Ьо s~dzia z kazdego artykulu dawal tyle і tyle 
lat. Sctdzili nas szesciu, trzech dostalo dozywotki, а tГlech dostalo 
ро 15 lat. 

Potem Polacy паs tak gonili, ze niech go szlak trafi! Wtedy ucieka
lismy па polskie tегепу. 
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То juz chyba w 194 7 r.? 

Gdy rozbijalismy Wojslawice і Tudorkowice, jeszcze ЬуІі паsі ludzie, 
1eszcze bylo рбl biedy. Najgorzej bylo, jak wymiпowalismy szos~ 
mi~dzy Hrubieszowem а War~zem. jakie 50 metr6w od tego miejsca 
r6sl las. Asfalt przebiegal przez pag6rek. Nasi byli сwапі, аІе піе zaj~li 
staпowisk z obydwu stroп. ChodzHo паm о taki oddzial, kt6ry moc
no dal si~ ludziom we zпaki podczas wysiedleпia, z Uhryпowa. Nasi 
postaпowili, ze musimy ich rozbic. Czekalismy, Ьо опі tez mieli swo
i<t siatk~. im doпosili, со, gdzie і jak. W koncu dowiedzielismy si~. ze 
z Hrubieszowa ma jechac ta kompaпia, sami "bohaterzy". Nasi drog~ 
zamiпowali ladпie, піе bylo 2:adпego zпaku. jedпego posadzilismy па 
drzewo, zeby obserwowal. "Z War~2:a nadjezd2:ajCJ trzy samochody!"
krzyczy tеп na qrzewie. "Zепоп" m6wi: "Nie strzelac, to піе jest пasz 
punkt, паsі majCJ przyjechac z Hrubieszowa". А te trzy samochody je
chaly wlasпie ро nich. Wojsko z Hrubieszowa jechalo furmaпkami. 
Obserwator z drzewa krzyczy: "JadCJ zolпierze furmaпkami!". Przepu
scilismy samochody z War~2:a. kt6re zaladowaly wojsko z furmaпek 
і zawr6cHo. Samochody пajechaly па to miejsce. Buch! Buch! jedeп 
samoch6d z wojskiem si~ przewr6cH па паsц stroп~. drugi па tamЩ 
stroп~. trzeci zostal na drodze. Nasi bijCJ w пісh z calej Ьгопі!9 Tamci 

ч W dпiu 22.08.1947 r. grupa Wojsk Bezpieczenstwa Wewп~trzпego stacjo
пujqca we wsi ТеІаtуп ( ... ) uslyszala sіІпу wybuch w lesie wereszynskim ( ... ]. 
W tym czasie uslyszaпo strzaly і grupa пasza udala si~ w tym kieruпku. W od
leglosci 400-500 m od miejsca wypadku spotkaпo uciekajqcego kapitaпa bez 
czapki, gdzie poczql krzyczec, lecz піе тоіпа піс ЬуІо z tego krzyku zrozumiec. 
Ро dotarciu па miejsce Ьапdа z trzech stroп okrqiyla grup~ і trwal sіІпу Ь6j. 
Оg6/пу obraz ЬуІ straszпy. [ ... )Ро dotarciu па miejsce пaszej grupy zauwaioпo 
maszerujqce wojska rozsypaпe. By/ismy реwпі, іе to grupa 7 рр., ро chwili zo
rieпtowalismy si~, іе to Ьапdа. Odkryto z пaszej stroпy ogien w od/eglosci 600-
700 m, tui pod samym /asem, ЬуІа godziпa 18. Вапdа odkryla silпiejszy ogiefl 
od паs, kt6rej udalo si~ zbiec w las. Natomiast kapitaп ze swojq grupq і paпcer
kq піе udal si~ w tym kieruпku, gdzie mial wyjechac, tylko udal si~ do ТеІаtупа 
і zajql staпowisko obok wiatraka; jak twierdzq iolпierze, іе meldowali kapita
nowi, аіеЬу jechac z paпcerkq do miejsca, gdzie sq strzaly і puszczaпe rakiety, 
jednakowoi оп nie pojechal. [ ... ) Dodaj~, іе па miejscu stwierdzoпo, іе Ьапdа 
podloiyla па drodze 2 pociski artyleryjskie w od/eglosci okolo 150m jedeп od 
drugiego і gdy samochody znalazly si~ w srodku, wybuchly w tym тотепсіе. 
Maszyпy wpadly w rowy z wojskiem, Ьапdа rozlokowala si~ па brzegu lasku, 
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si~ grzebali ... Trach! )ui., kurwa, nie wstal . .,Nie strzelaj, sukinsynu, nie 
strzelaj! То i.olnierze!". А taki .,Bohdan" od .,)asenia", malego wzrostu, 
mial dziesi~ciostrzalowca і nigdy si~ nie kladl, wаШ па stojaka. Patrzy 
па mnie і krzyczy: .,Czemu nie strzelasz?!" - .,M6j dyskowy uciekl za 
rzek~. dyski nie wiem, gdzie podzial!". Mialem tylko jeden dysk. .. Daj 
mi dysk - m6wi~ - to b~d~ strzelal". - .,Zaraz b~dziesz mial!". Dal mi 
zdobyczny dysk z tego samochodu па drodze, Ьо nasi jui. do niego do
lecieli. Taki .. Zuk", ktбry mnie potem wsypal, mial mnie pilnowac і do
starczac dyski. Zaloi.ylem nowy dysk, ale jui. nie ЬуІо do kogo strzelaC. 
.,Duda", ranny, krzyczy ... .,Duda" ЬуІ troch~ narwany. 

Со ma pan na mysli? 
Ludzi nie ЬуІо, jak jui. powiedzialem, szpitali nie ЬуІо, nie mieli
smy lekarstw, kai.dy ЬаІ si~ odniesc гаn~. Chlopcy m6wili, і.е jui. 
lepiej Ьус martwym nii. rannym, Ьо gdzie si~ podziejesz? Do kogo 
pбjdziesz? Gdzie znajdziesz opiek~? А .. Duda" wyskoczyl pierwszy 
z lasu: .,Chlopcy! Slawa! Za mnct!". Cz~sc wyskoczyla, ale .,Duda" za
raz zostal ranny і si~ wycofalismy. Dostal seri~ w sam brzuch. J~czal . 
.,Dobijcie mnie, dobijcie mnie, Ьо nie wytrzymam!". Zyl jeszcze 6 go
dzin, w bunkrze w lesie zmarl. 

W czasie akcji dowodzil .,Zenon"? 
.. Zenon" ЬуІ obecny podczas boju, tak, ale nie strzelal. Stal z tylu 
z Kucharczukiem, Ьо dowбdcy si~ nie pchali. Tylko .,Duda" і .. )asen" 
to byli porywczy chlopcy, ale ja сі powiem, і.е jak dow6dca nie pбj
dzie do przodu, to i.olnierze tei. nie pбjdct: kai.dy patrzy па dowбdc~. 

Spod Uhrynowa udalismy si~ do lasu posadowskiego. То ЬуІ maly 
las, ale wlezlismy do niego. Papierosбw palic nie wolno, Ьо dym czuc 
z daleka, glodni, zmarzni~ci, Ьо to jui. ЬуІа jesien. Воі.е, со to b~dzie? 
Idziemy па polskie wioski ро i.ywnosc. 

То ЬуІ wasz ostatni boj? 

W zasadzie tak. 

wykorzystala [to] і silnym ogniem obstrzeliwala wojsko. Stwierdzono, іе w tym 
wypadku zostalo zabitych 17 iolnierzy, 31 rannych, w tym 2 pracownik6w UB 
z Hrubieszowa. Banda zabrala cцst broni і amunicji, AIPN BU 00231/, Raport 
specjalny szefa PUBP w Tomaszowie Lubelskim, 25 sierpnia 194 7 г., k. ЗО. 
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.Dunajski" wtedy jeszcze іуІ? 
Zyt, zostal zabity pбzniej, Ьо jak tamci wyjechali naZachбd, to nasza 
grupa jeszcze zostala. 

Со to ЬуІа za grupa? 
Zbieranina, oddziatбw juz nie bylo. 

Kto dowodzil? 
Nikt! Kto chcial! "Dunajski" poszedt ро zywnosc і zginё:}l w zasadzce. 
Wtedy plakac si~ chciato, plakac si~ chcialo, gdy ja, czlowieku, przy
szedlem do swej wsi, do pierwszej chalupy і widz~ koty, powybijane 
okna, drzwi, wiatr, pusto. Strach mnie oblecial! Wszedtem do swoje
go domu- pusto. Nikogo nie ma. Wszedlem do stodoly. Matka zosta
wHa tam dla mnie poduszk~ і troch~ sucharбw. Czlowieku, w zyciu 
tak nie plakalem, jak wtedy! Bylo nas trzech. Usiadlem z nimi і pla
kalem, jak dziecko. 

"Wiesz со - mбwi~ do Wasyla z mojej wsi, со mial pseudonim 
.. Derewenko", potem pod Szczecinem ozenH si~ z Polkё:} і zostal Ma
zurem.- Nie mamy tu czego szukac, z tej «radosci)) spalmy рбl wio
ski!". W magazynku со ріё:}tа kula byla zapalajё:}ca. PuscHem z dieg
tiarowa seri~ tu і tam. Wies si~ pali! 

Dlaczego zostalo was tylko trzech? 
Wszystko ulegto rozbiciu, juz nie toczyla si~ walka о Ukrain~. tylko 
walka о przezycie і о chleb. 

Со ЬуІо ро tym, jak zaszyliscie si~ w lesie posadowskim? "Ze
non" jeszcze ЬуІ z wami? 
Byt. Poszlismy do Poledowa. Mielismy tam znajomego Polaka, miat 
zorganizowac zywnosc. 

Poszliscie calym oddzialem? 
Nie, poszedl z nami tylko ... , zdaje mi si~. ze poszla moja grupa і chy
ba "Jaseit", а reszta zostata, dokladnie nie pami~tam. 

Kto wtedy dowodzil? 

No "Wotodar" . 

• Wolodaг" ЬуІ ро "Chomie"? 
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Ро ,.Chomie", ,.Choma" byl taki, ze tylko w domu siedzial ... taki z піе
gо byl esbista10

• Ludzi tylko wieszal. 

Na~eszaltroch~? 

Boze swi~ty! Powiem сі, ze піе daj Boze, ale widzialem, со паsі umie
jct. Umieli to robic jeszcze lepiej od Polakбw ... 

No і со? Podchodz~ do tego Polaka, Ьо juz kilka razy u піеgо by
lem і go zпalem. Stukam w оkпо, а tu rakieta w gбr~! Wojsko polskie 
siedzialo tam w zasadzce. Na szcz~scie ЬуІі z паmі chlopcy od ,.ja
seпia". Сі jak otworzyli ogien, to Polakбw przep~dzili. Zgiп~a ЬаЬа 
tego Polaka w chalupie. Polacy tez ЬуІі zaskoczeпi, Ьо піе wiedzieli, 
kto przyjdzie. Mysleli, ze zlapict2-3 і kопіес, а tu my im pokazalismy! 
Glodпi wycofalismy si~ z tej wsi do sctsiedпich Zerпik. W tej wiosce 
zпowu zasadzka ... Glodпi wrбcilismy do lasu. ,.Zепоп" mбwi: ,.Wiecie 
со? Nie mamy со tu szukac.ldziemy dalej, gl~biej па polskie tereпy". 

Poszlismy. Nie pami~tam tych wiosek. Zatrzymalismy si~ w wiel
kim lesie. Chlopcy poszli па zwiady. Pod lasem zпalezli kartotle, аІе 
trzeba bylo kopac tak, zeby піе роzпаІі, ze tu jestesmy. Wyrwali tu 

krzak, tam krzak, wykopali z 20 kilo kartotli, podzielili. 
Kartotlami si~ піе пajesz, trzeba chleba. ,.Wiecie со - mбwi~ do 

,.Wolodara", пaszego dowбdcy, ktбry па imi~ mial Romaп. Bardzo go 
lubilem і myslalem, ze jak b~d~ mial sупа, to dam mu па imi~ Ro
maп. Pochodzil z Belza, sluzyl w policji ukrainskiej, а tam ЬуІе kogo 
піе brali. - ld~ postarac si~ о chleb". Poszlo ze mпct jeszcze dwбch, 
udajemy polskich partyzaпtбw. Troch~ poczekalismy і wieczorem 
podeszlismy pod jedeп dom. Chlop siedzial і jadl kolacj~. Weszlismy, 
,.Dobry wieczбr- Ьо troch~ umielismy mбwic ро polsku. - jestesmy 
z polskiego podziemia, піе mialby рап czegos do zjedzeпia?". ,.Рапіе, 
kartotle, піс іппеgо піе mamy".- ,.Mozemy zrobic rewizj~?"- ,.Moze
cie". Zпalezlismy prosiaka, gdzies tak 80 kilo.tupп~lismy go, wzi~li
smy do worka і przeпieslismy do lasu. Przyпieslismy і піе wiadomo, 
czy si~ smiac, czy plakac. Nawet go піе czyscilismy, tylko podzielili
smy па porcje, ktбre kazdy upiekl па ogпiu. 

10 Рог. W tym rejonie ЬуІ re[erentem SB .,Choma: ktOry nie loi-YWiqzywal si~ 
calkowicie z zadan SB,gdyifachowo ЬуІ slaby, AIPN 018/1020, Protokбt prlt>
stuchania М iroslawa Onyszkewicza, 14 maja 1948 г., k. 130-1 З 1. 
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Ро jakims czasie Kucharczuk mбwi: "Wlodku, ty masz dobrч 
Jneпtacj~, zпasz si~ па kompasie. Pбjdziesz w пasze stroпy пawict
~ tctczпosc. Tam majct Ьус chlopcy, jesli przeZ}'Ii, а jak піе przezyli, 
:о •ch піе b~dzie. Mozesz kogos z sobct wzictc, а mozesz isc sam". Wo
.йem isc sam, а wlasciwie to z diegtiarem, chodzilem z піm prawie 
;.йу czas, ale tym razem Kucharczuk dal mi swojCJ skladaпct pepesz
~- Trzeba bylo роkопас gdzies 15 km. Przeszedlem pod Ulhбwek. 
:.dпalazlem punkt koпtaktowy, ale пikogo па піm піе zastalem. 
A"r6cilem tej samej посу, az si~ koledzy dziwili. 

Poszlismy polskimi wsiami za rzek<t HuczwCJ. Wlezlismy w lesz
_-zynowy \as, gdzieпiegdzie sosna. Wszy gryzly, ze піесh go szlag 
:~fi! 

Ou was wtedy ЬуІо? 

J:y ja wiem? Gdzies 70 а moze 80 chlopcбw od ")asenia" і z oddzia
"'.J .Dudy", ро kt6rym dowбdztwo przejctl "Goпta". 

Со to za jeden? 

~e-dys miallejtnaпta w ruskiej armii, uciekl do паs і sluzyl u "Dudy" 
.dko jego prawa r~ka. 

Gl~boka jesien, ludzie przychodzct ро orzechy. Zlapalismy kilka 
::os6b і піе wypuszczalismy, zeby nie wsypali, а\е ten \as і tak zostal 
J(oczoпy. SkCJd wiedzieli, to diabli wiedzct! Przyjechali samocho
~mi, wokбl taпkietki. Pomyslalem, ze to chyba b~dzie nasz gr6b. 
~zie, со b~dzie, а ratowac si~ trzeba. Polacy weszli do lasu dlu
i.a Ііпісt, krzyczeli do siebie: "Ostrozпie! Ostrozпie!". Nasza taktyka 
·;~~о· takiej sytuacji byla taka: пagle "Hura!" і па nich. Nim ochlOПCJ, піm 
~~е skoпtaktujCJ, to b~dziemy za піmі. Walkowalismy to z піmі cztery 
--azy. Ratowala nas leszczyпowa g~stwiпa. Nim polska Ііпіа si~ od
;~~oт6cila, піm si~ ustawila ... , tak zeszlo im do wieczora. Wieczorem 
~toczyli caly las і b~dct czekac па пast~pny dzien, az si~ rozwidпi. Му 
~e'l czekalismy az пastanie пос, Ьо noc miala swoje prawa: wycofa
·Іsmy si~ p6zпct поссt bez jedпego strzalu! Moze сі Polacy піе chcieli 
z nami zadzierac ... ? 

Przeszlismy za Huczw~ і doszlismy do Czarnego Lasu, kt6ry cict
gпctl si~ az pod Wlodaw~. Nie dosc ze glodпi, to si~ jeszcze chce ріс. 
\V lesie kopalismy doly, zeby dostac si~ do wody! Nie masz, chlopie, 



484 Rozmowy 

poj~cia, со si~ dzialo! Wr6cilisтy pod Uhryп6w. Chlopcy wystarali 
si~ о chleb. Реwпіе od Polakбw, ktбrzy juz пadjezdzali. Mбwili пат, 
ze b~dct пат ротаgас, аЬу tylko ich піе zaczepiac. Nат w to graj. 

jedпak dalej піе тoglisтy chodzic w takiej grupie. Jak to тбwісt: 
kazdy сhат chodzi sат. OddzieШeт si~ ja, Wasyl і taki "Dubowy" 
spod Lwowa. 

ВуІ z pana bojowki? 
Nie, піе wіет, z jakiego byl oddzialu. 

)ak sit: podzielila reszta grupy? 
Теп poszedl tат, tатtеп tат, kazdy chcial przede wszystkiт zdo
byc cos do jedzeпia. 

Со z "Zenonem"? 
Ееее, сі to тіеlі zakopaпe koпserwy ze swinskiт ті~sет, таgаzу
поwапе wczesпiej, tylko prostacy cierpieli. 

Wrбcilisтy w swoje stroпy we trzech. Nie та do kogo p6jsc. 
Z oddzialu, ktбryт kiedys dowodzH "Kropywa", przyszedl "Dubyпa", 
bunczuzпy sotпi. PrzyprowadzH chyba z 15 chlopakбw, тіаl tez le
karza. "Со slychac?" - zapytal. "То, со widzisz" - powiedzialeт. -
"W twojej wsi піе та пikogo?"- "Nie та пikogo". jedпak byla polska 
rodziпa, taka jeszcze z ukrainskich czasбw, tylko ze о tут піе wie
dzialeт. Gdybyт wiedzial, to Ьут do пісh wstctpH. "Masz со zjesc?" 
- "Nie тат, а jak ty тasz, to тozesz dac ... ". 

Chodzilisтy ро chalupach, swiecctc zapalkaтi. Wyjadalisтy su
chary, пawet gdy byly zieloпe od plesпi, w ogrodach wyrywalisтy, 
со si~ dalo і jedlisтy zieloпe, Ьо jesc si~ chcialo. Wreszcie тбwі~: 
"Wiesz со, Wlodku, tutaj піе та со. ldzieтy hеп, па polskie tereпy. 
)а і ty b~dzieтy isc па przedzie, chlopcy ze 20 тetrбw za паті. Za 
пaszC} wsiC} jest stodola ... "- "Тат тоzе Ьус zasadzka ... "- "No реw
піе, ze nioze Ьус, ate·wtedy jak zawsze: Ііпіа і ogien". І tak bylo. Pa
dal drobпy deszcz. Zпalezlisтy t~ stodol~. Nic, cisza, to ту bron па 
гаті~, а tyтczaseт te sukiпsyпy siedzieli w zycie. І паs obstrzelali. 
jedпak Polacy tez ЬуІі zт~сzепі, jak cholera, піе spodziewali si~ паs 
і zasп~li pod palatkC}. Dalisтy ро пісh і wygпalisтy z zasadzki. "Du
byпa" тбwі: "No to juz zes si~ пajadl ... ". 



Rozmowa z Wlodzimierzem Borowikiem 485 

W Tarпoszyпie juz ЬуІі Polacy. Tam mieszkal brat mojej mamy, 
~ak, kt6ry wiedzial, ze jestem w UPA. Wczesпiej пiekiedy wst~po
•--alem do піеgо. Byl Polakiem, аІе mawial, ро ukrainsku zreszt:.<J, Ьо 
• nas z Polak6w malo kto zпal polski: "jestes w partyzaпtce, to pa
'!\І~taj, zebys піе byl zdrajc<}, Ьо zdrajca to пajbardziej plugawy czlo
•lek. M6wi<} о was baпdziory, аІе trzymaj si~ і піе b<}dz zdrajc<}. Nie 
.::nwi~ si~. ze Tarпoszyп wymordowala boj6wka, Ukraincy, Ьо Pola
:.· pierwsi mordowali". Na Swi~ta WіеІkапоспе partyzaпtka polska, 
\І( otoczyla S<}siedпi<} wies і w pien wymordowala Ukrainc6w. Za to 
jkraincy poszli па Tarпoszyп. Zпiszczyli wies, spalili kosci6l і wsio. 
~о ЬуІо jeszcze za Niemc6w, w 1944 r. 11 

Poszedlem do піеgо z dwoma chlopcami. Byla gdzies 10.00 wie
::Lor. Zapach chl,eba. Ciotka piekla chleb. Z pokoju uslyszalem glos 
s.asiadki Polki. Nie chcialem пarazac wujka, Ьо juz si~ za mпіе пa
uerpial. Nawet si~ піе pokazalem, tylko wyci<}gП<}lem dwa bocheп
I(J z ріеса, zawiп<}lem w szmat~ і poszedlem. "Dubyпa" przyпi6sl 
ze sob<} duzo but6w z dobrymi cholewami, аІе bez podeszew, а ze 
~"Ujek byl szewcem, to za chleb zostawilem mu chyba z 5 par tych 
"ut6w. Jedlismy we trzech, ale trzeba bylo uwazac, zeby піе dostac 
czerwoпki, Ьо chleb byl swiezy і gor<}cy. 

Ро jakims czasie wujek spotkal mпіе па jedпej koloпii і powie
dzial, ze wiedzial, ze to ja bylem. Swojej Kasce піе powiedzial, ze 
chleb zgiп<}l. Wujek duzo mi pomagal. jakis czas kr~cilem si~ wok6l 
swojej wioski. Tu mial kryj6wk~ Mikolaj Kucharczyk і jego brat, ja
kis czas siedzielismy razem w ich buпkrze. Potem wszyscy party
zaпci zeszli si~ do kupy. 

Gdzie? 

\V lesie przed Hrubieszowem. Byla рбzпа jesien. "Duпajski" po
"''iedzial: "Chlopcy, пasza walka si~ skonczyla, musimy si~ rozstac". 
Dali паm zaswiadczeпia, ze zostalismy zatrzymaпi przez wojsko 
na forszpaп і wracamy do domu. "Zепоп" m6wi, ze pieпi~dzy піе 

11 W Tarnoszynie batalion UPA pod dow6dztwem Tarasa Onyszkewicza 
.Halajdy" w nocy z 17 na 18 marca 1944 r. w czasie walki z oddzialem АК 
spowodowat l<tczne straty w5r6d po\skiej ludno~ci cywilnej wsi і akowc6w 
w liczbie ok. ВО os6b. 
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mamy. ,.Wezcie ze sob<} kr6tk<} bron і zdobywajcie pieпi<}dze". Dhlg<} 
bron oddalismy. 

Do mпіе dol<}czylo dw6ch koleg6w, wiedzieli, ze troch~ bylem 
w swiecie і mi ufali. Jedпak пajpierw пalezalo si~ ubral:, Ьо со zrobi
libysmy z пaszymi pukawkami. Na jedпej koloпii stala fest chalupa. 
Skoczylismy. Od razu wszystkich pod sсіап~. Kolega trzymal rodziп~ 
pod sсіап<}, а ja zпalazlem ladпe oficerki, spodпie, maryпark~, ko
szul~. Potem kolega tak samo. Zapakowalismy ubraпie і poszlismy 
pod Chelm, zeby tam si~ przebrac. 

ldziemy. Jedzie furmaпka. Jedпa рага kопі w zaprz~gu, druga 
przywi<}zaпa do wozu. Zatrzymujemy. ,.Sk<}d рап jedzie?" - ,.Z tar
gu".- .. R~ce do g6ry!"- Рапоwіе, рапоwіе, to АК tak гоЬі ... ?"- ,.АК 

піе АК: г~се do g6ry!". Zabralismy mu kilka tysi~cy. ,.Niech рап піс 
піе gada, jak chce zyc, Ьо паm jest wszystko jedпo" - powiedzia
lem do chlopa. ,.Рапоwіе, пiedaleko jest bogaty sklep ... " - ,.1 реw
піе ORMO ... " - ,.Nie ma ... ". Pytam si~ chlopak6w: ,.Jak?". ,.ldziemy" 
- m6wi<}. - Wezmiemy papieros6w, w6dki". Poszlismy. Jedeп staп<}l 
па dole, а ja do tych w sklepie: ,,R~ce do g6ry!". W sklepie bylo z 1 О 
os6b. Podпiesli г~се. Wyci<}gп<}lem pieпi<}dze z szuflady, wzi~lismy 
troch~ papieros6w, w6dki. ,.А со z паmі?" - pyta si~ sklepowa. ,.То 
chyba ludzie potwierdz<}, ze byla jakas Ьапdа ... "- m6wi~. 

Mielismy uЬгапіе, jedzeпie і pieпi<}dze. Przebralismy si~ w lesie 
pod samym Chelmem. ,.Jak ktos па te ciuchy пalezie, to jeszcze паm 
podzi~kuje" - powiedzialem do chlopak6w, Ьо zostawilismy dobre 
muпdury, buty і bron, chociaz zalowalem Ьгопі, mysl<}c, ze moze mi 
si~ przydac. Na stacj~ pгzyszlismy kazdy оsоЬпо і оsоЬпо jechali
smy do Warszawy. Jechalismy w jedпym wagoпie, ale піе w jedпym 
przedziale. Ja usiadlem przy wojskowych, mialem w6dk~, zacz<}lem 
polewac. Powiedzialem im, ze jad~ па wesele. 

Dojechalismy do Warszawy і tu si~ rozstalismy. Jedeп pojechal па 
Szczeciп, Ьо mial tam adres. Ja mialem adres do zопу Mikolaja Ku
charczuka. Pojechalem па Olsztyп, а potem па K~trzyп, па koloпi~. 
Kucharczuk juz byl, ale bardzo puchly mu поgі, піе m6gl chodzil:. 
Gdyby піе оп, to реwпіе trafНbym do Капаdу, Ьо gdy si~ rozstawa
lismy w tym lesie pod Hrubieszowem, піе poszedlem z tymi, kt6rzy 
poszli па Czechoslowacj~. Gdy oddawalismy dlug<} bron, chlopcy 
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chcieli, zebym szedl z піmі, Ьо mialem w Kaпadzie rodziп~. Powie
dzialem, ze poradz~ si~ Kucharczuka, Ьо оп z tej samej wsi і dowбd

ca. Теп powiedzial tak: "Wiesz со, Wlodku, ja сі піе Ьгопі~. jestes 
doroslym czlowiekiem, tylko pami~taj: па dwoje babka wrбzyla. 
Drogi jest kawal, musisz przejsc calct Polsk~. Czechoslowacj~. cz~sc 
Austrii, gdzie sct Ruscy, а dopiero potem sct Niemcy. )а bym сі radzH 
nie isc. UtracHem trzech braci і mam tylko сіеЬіе jedпego. Chociaz 
nie jestes moim bratem, to jestesmy z jedпej wsi, chcialbys mпіе tak 
zostawic ... ?". ZrobHo mi si~ go zal ... 

І tak to bylo, аІе czekaj, powiem сі о jeszcze jedпej sprawie, Ьо піе 
о wszystkim od razu mog~ opowiadac. jedпego razu, zaraz ро akcji 
na Hrubieszбw, przyszedlem do swojego domu па przepustk~ ze 
swoim пieboszczykiem diegtiarem, w polskim muпdurze. Do mojej 
siostry, ktбra jeszcze byla раппсt. powiedzialem, ze poloz~ si~. а опа 
niech czuwa. "Wojska піе ma, mozesz smialo spac" - odparla. Polo
zylem si~ па bambetel, zdjctlem buty, poluzowalem pas, аІе si~ піе 
rozebralem. Rапо wlatuje siostra: "Wlodek! Uciekaj па strych, woj
sko wali prosto do паs!". Zlapalem za diegtiara, czapk~ і chodu. U паs 
pod jedпym dlugim dachem staly dwa domy tylko przeszalowaпe 
tedeп od drugiego. W jedпym mieszkal mбj tata, w drugim jego brat. 
Wylazlem па strych. Ubralem si~. odkr~cHem пбzkі karabiпu ma
szyпowego, zeby mi піе dzwonH, пasadzHem czapk~ па glow~. "No, 
kurwa - mysl~ sobie. - Pewnie dom sploпie, Ьо ja si~ піе poddam, 
zeby mпіе szlag tгаШ". А опі tak: przystawili dгаЬіп~ і b~dct wcho
dzic. Poruczпiczyпa krzyczy: "Wlazic, wlazic!". Ochotпikбw піе bylo. 
W koncu jedeп poszedl, ale przed sobct wystawH czapk~ па patyku 
1 tak wchodzH. Bylem па to za stary. Pokazala si~ glowa. Na strychu 
nie bylo prawie піс, przeswitujctcy szaluпek і dwa komiпy. Na stry
chu juz sct dwaj zolпierze. jedeп do drugiego cos szepпctl па ucho . 
• Рапіе poruczniku, tu Ьу ~і~ mysz піе_ ukryla, піе to со czlowiek!". 
Poruczпik па to: "То gdzie tеп skurwysyп?!". W tym czasie u паs byl 
mбj wujek, о ktбrym juz wspomiпalem. Wopisci z Uhпowa zпali go. 
Poruczпik do піеgо: "То ty, skurwysyпu, taki Polak, ze banderow
com pomagasz!?". І zaczctl go okladac. Wujek wiedzial, ze ja jestem, 
аІе odpowiada: "ja go zпam, аІе ja mu піе pomagam, przyszedlem 
роmбс siostrze, Ьо jest sama ... ". Сі dwaj zeszli ze strychu. Zacz~o 
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si~ przeszukaпie stodoty. Przerzucali wszystkie sпopki. Tymczasem 
mama і siostra przebraty mпіе za ЬаЬ~, kагаЬіп zawiп~ і ukryty 
u sctsiada w kryj6wce, wi~c pocalujcie mпіе ... 

Mialem tez іппсt przygod~. Opowiadalem, jak spotkalem w le
sie posadowskim Wlodka, gdy wracalem z Niemiec. Mial pseudo 
"Arkadij", sluzyl u "Zirki", kt6rego oddzial zgiпctl w Liskach, cos 37 
chlopc6w. ,,Arkadij" poszedl па przepustk~ z jeszcze jedпym. Mial 
z sobct diegtiara, jego kumpel pepeszk~. Wlodek zdjctl pas і polozyli 
si~ па bambetel. Pepeszka lezala па stole. WOP z Uhпowa wszedl do 
wsi, ale піе z oblawct, а wracali skctds і chcieli si~ пajesc albo dostac 
bimbru. Siostry poszty do sctsiad6w. РоІасzупа z automatem prze
wieszoпym przez rami~ wchodzi do chalupy. РоІасzупа zobaczyl 
pepeszk~ па stole і dw6ch m~zczyzп: zbaraпial. Wlodek byl bystry, 
zerwal si~ і chcial odebrac mu pepeszk~. Polak zaczctl wrzeszczec: 
"Вапdа!". Wlodek піе mial поzа, zeby mu wsuпctc, automat tez mu 
si~ zacictl! Zaczctl uciekac. W jedпej г~се spodпie, w drugiej pepesz
ka. РоІасу пajpierw go гапіІі, potem dobiegli і dobili bagпetami. Lu
dzie opowiadali, ze krzyczal: "Chwala Ukraiпie!". 

Kumpel uciekl па strych. M6j starszy kuzyп, kt6ry піе byl w pod
ziemiu, tez si~ ukrywal і uciekal do komory. Polak to zauwazyl, za
cz~li obstrzeliwac dom, chyba cudem si~ піе zараШ, Ьо ja wtedy tez 
bylem w domu і siedzialem za komiпem. Ustyszalem, jak rozerwal 
si~ graпat za domem za uciekajctcym Wlodkiem. Zolпierze weszli па 
strych, аІе пikogo піе zauwazyli. Potem powiedzialem kuzyпowi, ze 
jest fгапса, а піе kuzyп, Ьо піе powiedzial, ze ma kryj6wk~. "Опа 
tylko па jedпego" - "Durпiu, jakby mпіе zobaczyli, to wszystko Ьу 
sploп~lo і tak bys musial z піеj uciekac". 

Tak, chlopie, to si~ tak zdaje, піе jedeп byl w UPA, ale піе kazdy 
m6gl to przejsc ... 

Wrocmy do tego, со dzialo sit: ро tym, jak przeszedl pan pod 
rozkazy Kucharczuka. 
Przekazalem siostrze, ze jestem. Siostra przyszla і przez las dopro
wadzHa mпіе do domu. W посу bylem w domu, а dzien w buпkrze. 

Jedпa dziewczyпa przynosi mi gryps. Wzywa mпіе dow6dca "Wo
lodar" do Mikolaja Kucharczuka па kоІопі~ Borki. Przyszedl z "Ргіг-
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w<t" і chlopcami w Olsztynskie. Stoczyli jakis Ьбj. Bardzo lubHem 
swego dowбdc~, byl przystojnym chlopakiem. 

Z jakiego powodu darzyliscie si~ tаІщ sympatiot? 

Оп mi zawierzyl, Ьо nie bylem fajtlapct, а do UPA cz~sto przychodzi
ly ledwo со obstrzelaпe mi~czaki. "Wolodar" пiekiedy pytal mnie 
о rad~, chociaz mial szkoleпie policyjne za sobct. 

Mialem udac si~ do Kucharczuka, аІе w terenie zjawHo si~ 

duzo wojska, strzelaniny. Potem przyszla maszyпistka "НаІа", lad
пa dziewczyna, і Asia, siostra "lkara". Mieszkaly w Srokowie, moja 
mama mieszkala 11 km od nich. Те biedaczki przyszly і zapytaly si~ 
mamy, czy cos wie о mпіе. Mama mбwi, ze moze wie, moze nie wie ... 
Powiedzialy jej, ze poszukujct mnie паsі, chcct mi wyrobic dokumeп
ty. Mama mбwi, 'le dobrze, zapyta, czy оп jeszcze jest tam, gdzie byl, 
czy піе. А ja bylem w domu. Опе odeszly. Powiedzialem mamie, ze 
jak przyjd~ znowu, to піесh powie, ze mog~ пawictzac z naszymi 
koпtakt. 

W tym czasie zginctl "Wolodar", bylo ostre starcie12, zostal ranny 
і zmarl w K~trzynie. Zaaresztowany zostal Pawel Сі опа 13 od "Jase
пia". І przychodzi do mпіе list: bctdzcie w Elku о godzinie tej і tej. 
List byl ро polsku, wychodzilo z піеgо, ze ЬаЬа pisze do ЬаЬу, do 
mojej siostry. Powiedzialem Zosi, ze musi ze mпct jechac, Ьо gdyby 
mпіе zaaresztowali, to przynajmniej b~dzie wiedziec, со si~ ze mпct 
stalo. Pojechalismy оsоЬпо, chociaz w tym samym wagonie. W liscie 
пapisano, zebym siedzial па stacji, kupH gazet~ і czytal. Podejdzie 
do mnie osobnik, ktбry mпіе zna. І faktyczпie tak si~ stalo. Siedz~, 
patrz~: wali "Zenoп", usmiecha si~ jakby w ogбle піе bylo wojпy . 
.. Chodzcie, porozmawiamy, macie fotografie?"- "Skctd mam miec .. ?" 
- "Trzeba zrobic ... ". 

12 Ро zatrzymaniu w dniu 24 stycznia 1948 г. kolo K~trzyna przez UB Pio
tra Szawuiy "Kropywy" nast~pnego dnia zostala przeprowadzona oblawa na 
ludzi z grupy Eugeniusza Sztendery .. Prirwy" we wsi Gudoki. Ranny zostal 
wtedy Roman Tytar ,.Wolodar", kt6ry zostal przetransportowany do aresztu 
PUBP w K~trzynie і prawdopodobnie tam zamordowany. 

13 Pawel Ciona "t.ewko" - ur. w 1923 г. w Rusiniu w powiecie sokalskim, 
czlonek nadrejonowej boj6wki SB w nadrejonie .. Liman". 
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ZrobHem sobie fotografi~ і "Zепоп" wywolal mпіе zпowu do 
Elku. Kazal podpisac si~ па jedпej fotografii. Dal mi пazwisko Wa
claw Sierpinski. Mialem urodzic si~ w Gdansku, wychowywac we 
Lwowie ..... т~ Ііtапі~ macie zпас, jak «Ojcze пasz» - powiedzial. -
Wiecie со, pojedziecie w jedпo miejsce w Olsztynskie, gdzie пasz 
chlopak jest magazyпierem і chce si~ zwolпic, b~dziecie magazyпie
rem w panstwowym majc:ttku ziemskim". 

Przyjezdzam, patrz~ ")urko", czyli Іwап Niewiadomski. Widzia
lem go пieraz w пaszych stroпach, аІе піе wiedzialem, w jakiej bo
jбwce sluzyl. А majc:ttek byl taki, ze par~ kr6w, par~ kопі. Za to do 
W~gorzewa і Srokowa zbyt blisko і піе chcialem tam Ьус. "Wiesz со, 
Магіап - powiedzialem, Ьо оп teraz пazywal si~ Магіап Nowosiel
ski. - )ak ty jedziesz we Wroclawskie, gdzie піе ma пaszych ludzi, to 
ja pojad~ z tobc:t"· 

"Zenon" na to pozwolil? 
А со to "Zепоп"? Оп do паs przyjezdzal. Магіап пajpierw przyjechal 
do ОІеsпісу, gdzie mial zпajomych. Pracowalem potem w Кluczbor
ku w fabryce kork6w, Магіап w garbarпi. Zпalazlem sobie dziewczy
п~ z Chclmszczyzпy. І tak si~ kr~cHo. 

"Zenon· nie przydzielal wam zadan? 
Na razie піе. Sp~dzHem w Кluczborku z p6l rolqJ. "Zепоп" przyjez
dzal do паs kilka razy. 

Czego chcial? 
Sprawdzic, jak zyjemy, wypic kielicha. 

Lubil wypic? 
Nie, аІе kieliszek wypH, m6wH, zebysmy uwazali. То byl stary lis. 

Wierzyliscie mu? 
А jak moglismy mu піе wierzyc?! Przeciez оп wczesпiej kazal zabi
jac, а mysmy to wykoпywali, Ьо byl dowбdcc:t. 

Pojechalem do Nowogardu, zapozпalem si~ tam ze swojc:t zon<;. 
Poszlismy do polskiego ksi~dza WZi<tC slub. Polski ksic:tdz slubu nie 
da, Ьо musi Ьус dwбch swiadk6w. Poszedlem do znajomych w S<l
siedпiej wsi. "Moze byscie ЬуІі moim swiadkami ... ?" - "Nie b~dc; 
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:к-zysi~gal, ze jestes Sierpinski" - mбwi jedeп. Dowiedzialem si~ 
> ksi~dzu Ripeckim 14, ktбrego bardzo dobrze zпalem, пieraz u піеgо 
s.~~ spowiadalem jeszcze jak byl parochem w Liskach. Pami~talem 
:>"StatпiC} swojC} spowiedz w Krzywicy. Wtedy spowiadalo si~ duzo 
~rtyzaпtбw. 

Ripecki dobrze іуІ z partyzantami? 
Воzе swi~ty! Kto z піmі zyl zle!? )esli ktos im wchodzH w drog~. to 
uz nie zyl ... 

Przyjechalismy do Olsztyпa do mojej rodziпy, potem do Ripeckie
go. jeszcze zyla jego zопа. Mial dom і w tym domu w wielkim pokoju 
иоЬіІ kaplic~. Мбwі~ mu: "Prosz~ ksi~dza, taka і taka sprawa, chc~ 
щ~ zепіс". - "SkC}d masz zоп~?" - "Od Przemysla". - "Moze prawo-
5tawna albo пiewierzC}ca?"- "Nie wiem.- ,,Ale musi miec metryk~. 
оо was zпam, ale jej піе zпam ... ". Na szcz~scie опа miala metryk~. 
Ч6wі~: "Prosz~ ksi~dza, bez zadпych zapowiedzi, bez пiczego. Daj
ae termiп і przyjad~ z ZОПС}" - "Musi Ьус dwбch swiadkбw, wezcie 
sobie jakichs zaufaпych". 

Ripecki wiedzial о istnieniu waszej siatki? 
..:hyba wiedzial, Ьо "Zепоп" do піеgо zajezdzal. W Szczeciпie pra
.::owali "Chmara" і "Jawir". Zauwazyli, ze "Zепоп" cz~sto wchodzH 
. wychodzil z UB w Szczeciпie, zacz~li szeptac. А оп byl starszym 
tacetem і dobrym ageпtem. Napisal do ceпtrali w Niemczech, ze ma 
dwбch podejrzaпych, wsp6lpracujC} z UB. Stamt<}d przyszedl rozkaz: 
1esli macie to сzагпо па bialym, to rozstrzelac. Сі пiczego піе po
dejrzewali. Odbyl si~ zjazd w Zieloпej G6rze, jakas пarada. Mialem 
wezwaпie, ale піе pojechalem. Pojechal "Chmara" і ")awir" і іппі. Im 
dw6m kazali podпiesc r~ce do g6ry і za zdrad~ kula w leb. Chlop
cy prosili, ze піе, ale bezapelacyjпie rozstrzelac, Ьо taki jest rozkaz . 
..lепоп" sam піе strzelal, ale dal rozkaz, Ьо byl glбwпym dowбd
c~ az do czasu пaszego aresztowaпia. W Warszawie siedzieli паsі 

14 Mirostaw Ripecki (1889-1974) - ksiёtdz greckokatolicki; w latach 
1921-194 7 proboszcz parafii w Liskach w powiecie sokalskim. Ро deportacji 
•· Chrzanowie koto Etku utworzyt pierwsц ро akcji .,Wista" parafic: greckoka
tolickёt па ziemiach zachodnich. 
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chlopcy - Kaminski, Hojsaп, Bohdaп l:.ychotat15
• Domagali si~ па 

Sctdzie "Zепопа", ale ubowcy dostarczyli wtedy lewych swiadkбw, 
ze оп zostat aresztowaпy w Olsztynskiem albo ze w parku рорсlпіІ 
samobбjstwo. Taka to byta polityka ... 

Spotykal si~ z pan z kurieгami, ktorzy przychodzili z Zachodu? 
Nie, pamit;taj, ze to byta taka siatka, ze jedeп drugiego піе zпat. Nie 
moglismy si~ spotykac, kiedy паm si~ zechce. 

Gdzie zamieszkal pan ро slubie? 
Pojechalem do Nowogardu. Raz spotkatem sit; z "Zепопеm" w Szcze
ciпie. lпteresowat sit; lotпiskiem. Со ja potem па UB mialem za to 
lotпisko! Bili і pytali si~. gdzie mam aparat! 

fakie zadania otrzymywal pan od "Zenona"? 
Zadпych, оп tylko cictgle si~ wypytywat. Nasza orgaпizacja jakiejs 
specjalпej dzialalпosci піе prowadzHa. Опі trzymali паs tylko ро 
to, zeby istпiat koпtakt z Ukraiпct. "Zепоп" chciat і mпіе wystac jako 
kuriera па Ukraiп~. Zепоп miaJ scisly koпtakt z ceпtralct w Moпa
chium і z Ukraiпct. Powiedziatem, ze піе pбjd~. Ьо jestem zoпaty, 
chct; sit; пacieszyc zoпct. Nie wiedzialem, czy піе zabijct mпіе па gга
пісу. Chciat mпіе tez wyslac do Niemiec па szkoleпie szpiegowskie, 
ale ja mialem juz dosyc walki. 

Pojechali inni? 
Pojechali, пiemato takich byto, chociazby Hojsaп. 

Kogo zapami~tal pan z waszej siatki? 
Nikogo, tego "Jurka" і Mikolaja Pawonskiego. Wszyscy byli prawo
slawni, tylko ja і jeszcze jedeп bylismy grekokatolikami. 

А Romana t.ewosiuka pan pami~ta? 
Sktadatem przed піm przysi~gt;, potem пiekiedy go widywatem, ale 
оп miat swoje pole do popisu. Му bylismy tacy wyпies, przyпies, po
zamiataj. 

15 Bohdan tycholat .. Dudar" - zolnierz niemieckiej dywizji SS .. Hohenstau
fen", w 1944 г. walczyt na froncie zachodnim, nastc:pnie w armii polskiej na Za
chodzie; zawerbowany przez wywiad angielski, przerzucony do Polski w 1951 г., 
gdzie zostal wydany МВР przez agenta Leona tapinskiego .,Boguslawa". 
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W jaki sposob zostal pan aresztowany? 
То bylo, chlopie, w 1953 r. albo w 1954 r., w kwietniu, ро polskich 
swi~tach. Mieszkalem w Grabowie. Przechodzi nieboszczka і mбwi, 

ze ktos si~ dobija. Spodziewalem si~ wlasnie "Zenona". А tu: • .R~ce 

do gбry! Tu mieszka Sierpinski?" - "Tak" - "Gdzie jest?" - "То ja je
stem". Postawili mnie pod scian<J, pokazali zdj~cie, kt6re podpisy
walem dla "Zenona": "Borowik?" - "Borowik". Skuli mi r~ce kajdan
kami, zawiezli do Miastka. Aresztowali jeszcze starszego m~zczyzn~ 
Wladka Nysa. Chcial si~ otrut, mial trucizn~ w ustach, ale ubowcy j<J 
wydostali. Zawiezli nas do Koszalina na UB, wsadzili do pojedynki. 
Zacz~o si~ sledztwo. 

Czego chcieli? 
Personalia, tak ~amo jak teraz ty, identycznie, jakbys byl ubowcem, 
niech to szlag trafi! 

ВуІЬу ze mnie ubowiec? 
Bylbys dobrym ubowcem. Na sledztwie powiedzialem "prawd~", 
а to, со teraz tobie m6wi~. to "klamstwo" ... Trzymali mnie w Kosza
linie p6l roku, nie powiedzialem im niczego. Tlumaczylem si~. ze 
mam matk~ Polk~ і dlatego nie wzi~li mnie do UPA. 

UB wiedzialo о panu? 
Wszystko. "Dlaczego masz pseudonim «Niezabud'ko))?"- "То sobie 
dziewczyny ubzduraly, spiewaly piosenk~ ukrainskct і daly mi takie 
pseudo". 

Stary komunista przed wojn<J m6wH, ze najkr6tsza droga do wol
nosci to milczenie: nic nie kr~cic, nie m6wic, Ьо сі~ zlapiCJ, tylko mil
czec. Przywiezli mnie do Olsztyna. "Panie kapitanie - mбwi~. - Czy 
ja bylem, czy nie bylem [w UPA], to wy macie udowodnic. Со ja mam 
gadac? jesli wy wiecie, to pod sctd і koniec". - "Му chcemy, zebys do
stallagodny wymiar kary" - "А ja nie chc~". 

W Koszalinie kapitan m6wi: "Wiesz со, chyba p6jdziesz na wol
nosc, Ьо nie mamy na сіеЬіе nic. Ту si~ do niczego nie przyznajesz, 
nie mamy zadnego haka". jednak przyjechal porucznik, mial z 40 lat. 
Zameldowalem si~ і kapitan m6wi: "Gadaj prawd~ przy panu po
ruczniku". Zaczctlem m6wic, ale nie dojechalem nawet do polowy, 



494 Rozmowy 

jak poruczпik si~ odezwal: "Stop, ze tez рап kapitaп tak glupi і сі 

uwierzyl. U mпіе tego піе b~dzie". Ро tygodпiu przyszli ро mпіе 
w посу, zakuli. jedeп z dw6ch koпwojeпt6w m6wH ро ukrainsku. 
"Aies ty grupi, przeciez ja tez jestem Ukraincem, ale poszedlem tam, 
gdzie trzeba". -"То masz szcz~scie, Ьо ja піе poszedlem апі tam, апі 
tu". - "То si~ jeszcze wyjasпi". W czasie aresztu jedeп tez m6wH do 
mпіе ро ukrainsku. 

Zawiezli mпіе do Olsztyпa. Wywolal mпіе jaпuszewskP6• Wszyst
kich zapomп~. аІе tego skurwysyпa піе zapomп~. tak mпіе mordowal, 
піе dawal jesc, піе dawal wody. Mordowal mпіе 2 lata w sledztwie, 
2 lata siedzialem па pojedyпce. jak chcialo si~ раІіс! jaпuszewski ka
zal mi m6wic, to ja m6wHem, m6wHem, а оп піс піе pisze tylko kaze 
powt6rzyc. Powt6rzylem, tеп dalej піе pisze. M6wi~ do піеgо: "Рапіе 
poruczпiku, bylem па UB w Koszaliпie, аІе tam wszystko pisali".- "Со 
ty ті b~dziesz tu rozkazywal!". І w mord~ mпіе. ja m6wi~: "Zctdam 
prokuratora". Во my bylismy pod пасzеІпсt prokuraturct wojskowct 
w Warszawie. "Ро со?''- "Musz~ паріsас zazaleпie, Ьо w Koszaliпie 
пikt mпіе palcem піе tkпctl. а to tez byl Urzctd Bezpieczenstwa, піе?! 
jak to sobie myslicie?!"- "No to pisz". Napisalem, ze zctdam widzeпia 
si~ z prokuratorem w zwictzku z tym, ze oficer sledczy stosuje пie
wlasciwe metody wobec mпіе. Nie miпctl tydzien, jak zjawH si~ pro
kurator. Szef UB wywolal mпіе do kaпcelarii, gdzie byl tez poruczпik 
jaпuszewski. jaпuszewski m6wi: "Chciales proku'гatora, prosz~ bar
dzo", аІе byl zly taki, ze malo піе plakal. Zwr6cHem si~ do prokurato
ra: "Рапіе prokuratorze, czy Koszaliп to jest іппа Polska, ze tam пikt 
па mпіе palcem піе kiwпctl. піе odzywal si~ do mпіе wulgarпie, jak to 
tеп, со mпіе wyzywa od chuj6w, od wisielc6w. А jaki ja wisielec, jesli 
jeszcze піе zostalem osctdzoпy? Со оп do mпіе ma? Prosz~ о drugie
go sledczego". І dali mi drugiego sledczego, mlodziutkiego, dopiero 
ро szkole. І tеп chcial, zeby m6wic, аІе pisal. Udawal, ze па mпіе 
krzyczy, а ро cichu wyjasпial, ze musi trzymac fasoп. Z піm trzyma
lem si~ do samego wyroku, ale gl6wпy і tak byl tеп jaпuszewski. Ро 
zakonczeпiu sledztwa jaпuszewski m6wi: "Wiesz со, mam сі~ dosc, 
zebys mi chociaz raz prawd~ powiedzial". 

16 Stanislaw januszewski - oficer sledczy WUBP w Olsztynie. 
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Wczesпiej wywiezli паs wszystkich do Lubliпa. Wsypal mпіе Pry
stupa "Zuk". А па S<tdzie tak: "Prosz~ wysokiego S<tdu, ja піеwіппіе 
czlowieka oskaГZylem, Ьо mпіе ЬН poruczпik Jaпuszewski!". Patrz~ 
па Jaпuszewskiego, а jemu z пerwбw zyly wychodz<t. Ja si~ do пicze
go піе przyzпalem, s~dzia odwolal zеzпапіа, jedпak uzпal, ze poro
zumielismy si~ w wi~zieпiu і dostalem 14lat Jedпak mialem dwбch 
adwokatбw. Jedпego паj~а matka, drugiego tato, ktбry byl w Kaпa
dzie. Adwokaci zalozyli rewizj~. tak ze zbili mi wyrok па 1 О lat, а juz 
4 lata siedzialem w sledztwie. Wyszla pierwsza amпestia і otrzyma
tem zmпiejszeпie wyroku о jedп<t trzeci<t, potem о jedп<t drug<t. Na
pisalem prosb~ о przedtermiпowe zwolпieпie. Naczelпik wi~zieпia 
powiedzial, ze w aktach mam zapisaпe, ze bylem krп<tbrпy, wi~c mi 
si~ піе пalezy. Musialem odsiedziec od dechy do dechy . . 
Пumaczenie zj~zyka ukrainskiego. 
CPAZU, zesp6152, inwentarz 1, sygnatura 7, wspomnienia Wlodzimierza Воrо
ІІVІkа. 



Rozmowa 
z Mari~ Dowhan· 

Gdzie Іеіу pani wies rodzinna? 
BorsukPlezч kolo Mielnika, ale ро drugiej stronie Bugu. 

Jaka to ЬуІа wies? 
Dosyc wielka, gdzies 120 numerбw, nie pami~tщn dobrze. 

Przed wojnct mieszkali we wsi РоІасу? 
Tak, tak, zbytnio nie odrбzniali si~. Na palcach dwбch rчk mozna 
policzyc bylo tych, со rozmawiali ро polsku. Reszta Polakбw rozma
wiala nie tak ро ukrainsku, jak naszym dialektem. 

А Zydzi? 

Zydбw nie bylo. 

* Магіа Dowhan .. Orysia" - ur. w Borsukach w 1925 г. W latach 1945-1947 
pracownica nadrejonowego referatu propagandy w nadrejonie ,.Lewada". Za
pis rozmowy odbyl si~ na poczёltku lat 90. 

1 Borsuki - wies w powiecie losickim. Wg spisu ludnosci z 1943 г. zamiesz
kiwalo іёl283 Ukrainc6w, 405 Polak6w, 21 Rosjan. W czerwcu 1947 г. Wojsko 
Polskie w ramach akcji .. Wisla" deportowalo z Borsuk6w 63 Ukrainc6w, pozo
stawiajёlc 197 Polak6w. 
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Рпеd wojnct w Borsukach istnial ruch ukrainski? 
~іе pami~tam okresu przed wojn<J, ale za Niemcбw zaraz powolano 
m~za zaufania. M~zowie zaufania to byl wtedy jakby pierwszy krok 
do ukrainizacji. W oparciu о niego si~ to tworzylo. Byl jakby takim 
t<tcznikiem, do niego przyjezdzali rбzni ludzie, wystawiano sztuki 
teatralne, wieczorem mlodziez we wsi spiewala, chociaz obowi<Jzy
wala godzina policyjna. 

Kto byt tym m~zem zaufania? 
~іе pami~tam, zostal wywieziony do Rosji. 

W innych wsiach tez ЬуІі tacy mt:zowie zaufania? 
Tak, ale ich nie zapami~talam, bylam zbyt mloda. Zostali powolani 
w 1940 r., Ьо w ~ 939 r. nie wystarczylo czasu. 

Przeszli ukrainscy nauczyciele. Potem zorientowalem si~. ze to 
sct сі, kt6rzy uciekali przed czerwonymi do Niemc6w. Gdzie jakas 
wi~ksza wioska, to uczyli j~zyka ukrainskiego czy matematyki. 

llu nauczycieli pnyszlo do Borsukow? 
Byl jeden, lhor Kozick.i. Zabili go Polacy, chyba w 1942 lub 1941 r. 

Dlaczego zostal zabity? 
Oni szukali ludzi, kt6rzy cos znaczyli, byli bardziej swiadomi. 

Czy zostal zabity ktos jeszcze? 
Tak, Seweryn l:.ucewicz. То ЬуІ bardziej swiadomy chlop z Noso
"'·a. Zabili tez ukrainskiego senatora we wlasnym domu w Cho
roszczynce2, byl dalektt rodzintt mojego ojca. Mial dw6ch synбw. 
leden ukonczyl studia przed wojn<J, nie mial pracy і wyjechal do 
Rosji, а wiemy, со tam si~ dzialo. Drugi tez ukonczyl studia і nie 
mial pracy. Za Niemcбw pracowal w Komitecie3

, tam zbierala si~ 
swiadoma elita. 

! lwan Pasternak (1876-1943)- polityk ukrainski, dziatacz spoteczny, sena
:or RP w latach 1922-1927. Smiertelnie ranny w nast-:pstwie strzat6w nieusta
'onych cztonkбw podziemia polskiego; zmart w szpitalu. 

1 W Biatej Podlaskiej w latach 1940-1945 istniat oddziat Ukrainskiego Ko
~тнtetu Pomocy. 
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W 1939 r. ukonczylam szkol~. rozmawialam ро polsku. Tato 
і mama rozmawiali tak, jak wszyscy, ale ja tak піе rozmawialam 
ze wzgl~du па sctsiadбw Polakбw, mieli polskie dzieci. Gdy przyje
chal Kozicki, to і tak jeszcze poszlam do szkoly, zeby si~ zapozпac ... 
W 1940 r. zacz~am prosic rodzicбw, zeby mпіе puscili do szkoly 
w Bialej4• Nie chcieli, ale w koncu si~ zgodzili. Nawet піе wiem, kie
dy пauczylam si~ m6wic ро ukrainsku, jakbym od dziecka zпala tеп 
j~zyk. 

Czy ktos jeszcze z Boгsukow uczyl sit: w tej szkole? 
Tak, Wasyl Misijuk, Lidia Waszczuk, Chwedczuk. 

Ktos z nich ЬуІ potem w podziemiu lub UPA? 

Na Sybirze zgiпctl Misijuk. 
ZaprzyjazпHam si~ wychowawczyпict Szumowskct. jej ojciec ЬуІ 

w Strzelcach Siczowych. Wspomпiala mi о OUN. Pewпego razu umб
wHa mпіе z jedпym z sctsiedпiej wsi, tez czloпkiem orgaпizacji, w le
sie. Ja піе wiedzialam, z kim si~ spotkam, а gdy zobaczylam, ze to 
jest Omelaпiuk z пast~pпej wsi, ktбrego ojciec mial bardzo zlct орі
пі~. wrбcHam ze spotkaпia zla. 

Ро ukonczeпiu szkoly w Bialej pojechalam do Lwowa, ekster
пistyczпie zdalam 7 klas~. skonczylam kurs przedszkolaпek. Poje
chalam па roboty do Niemiec. Gdy jechalam do ~omu, zlapali mпіе 
w Tarпobrzegu dwaj polscy graпatowi policjaпci. "А, Ukraiпka ... ". 
Przekazali mпіе do Krakowa, ale tam juz піе bylo czasu. Nie wie
dzialam, jak wrбcic. Wobec Polakбw caly czas wyst~powalam jako 
Ukraiпka. Przylctczylam si~ do traпsportu Ruskich, kt6ry jechal па 
Bialct. Poszlam do zпajomej, а рбzпіеj do swojej wsi. Tam zacz~li 
mпіе szukac. 

Dlaczego? 
Wiedzieli, ze bylam w szkole Bialej, а to byla szkola ukrainska. 
Chcieli si~ паdе mпct pastwic. Nie szukali mпіе milicjaпci, а sctsiedzi 
Ьапdусі. 

4 Wtadze niemieckie pozwoiНy UKC na utworzenie w Bialej Podlaskicj 
szkoty zawodowej dla mtodziezy ukrainskiej. 
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Czy ktos we wsi lub okolicy zostal wtedy przez Polakow zabity? 

Nie, аІе chcieli zabic mojct siostr~ і ojca. 

Z jakiego powodu? 
M6j ojciec byl czlowiekiem, kt6ry si~ піе poddawal, zпal swojct 
wartosc, chociaz піе mial majcttku, to zпal swojct wartosc. Przyszli 
uzbrojeпi do domu. )еdеп trzymal pod broпict ojca, а drugi poszedl 
ро siostr~. Та пabrala piasku, sурп~а mu oczy і uciekla do lasu. 
Wtedy оп powiedzial, ze jak опа uciekla, to starego puszczct. 

Pojechalam za Bialct do Matiasz6wki, do kolezaпki ОІі Gierko 
.Czorпej". 

Кіm "Czorna" ЬуІа w podziemiu? 
Maszyпist:kct w propagaпdzie. )а tez rozпosHam z jedпym chlopcem 
ulotki ро sctsiedпich wsiach, odbijalam materialy па powielaczu. 
Przyjezd2:al tato, zebym wr6cHa, аІе ja піе mialam пadziei, ze b~d~ 
Ьеzріесzпа. 

Pracowala pani w wydziale propagandy? 

Tak, caly czas mialam pseudo "Orysia"5
• 

Z kim pani wspolpracowala? 
Z .. Czorпct" і "Czubem", kt6ry пazywal si~ Іwап Szamryk, pochodzH 
z Krzywowierzby. Bezposredпict zwierzchпiczkct mojct byla Maria 
Ryпkowska "Oksaпa", tez z Krzywowierzby. Byla tez "Zirka", ktбra 
zostala zabita, пazywala si~ Marusia Aпtoпiuk. 

W jaki sposob zostala zabita? 

' Na pгzesluchaniu w 1947 г. w PUBP w Hrubieszowie Магіа Dowhan 
przedstawHa tаІщ wersjt; przyl<tczenia sit; do ukrainskiego ruchu niepodlegto
St:iowego і antykomunistycznego: Do nielegalnej organizacji UPA wstqpilam 
w jesieni 1946 r. Zostalam do niej zawerbowana przez Kowalczuka ps. Дlech" 
zamieszkalego w Gdeszynie gmina Molodiatycze. ]а mieszkalam w Hrubieszo
wie па Rynku nr 15 razem w rodzinq і trudnilam si~ krawiectwem. W jesieni 
1946 r. do mojego domu przyszedl Kowalczuk, о kt6rym nie wiedzialam. іе jest 
w bandzie. ( ... ) Kowalczuk zwrocil si~ do mnie, mowiqc, іе оп jest czlonkiem 
organizacji UPA і powiedzial, іе та rozkaz тпіе zabrac do bandy [ ... ). Udalismy 
sifod razu oboje z Kowalczukiem do Uhrynowafurmankq ( ... ). AIPN Lu 08/210, 
t. 11, Protokбt pгzesluchania Магіі Dowhan, 23 maja 1947 г., k 82. 
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Nadeszli Polacy, byla w bunkrze z "Osypem"6
, zgin~li. 

Gdzie ЬуІ ten bunkier? 
Chyba w Lacku, Ьо "Zirka" pochodzHa z Lacka, byla sanitariuszkq. 

Кіm ЬуІ "Osyp"? 
PochodzH od nich, z Wlodawskiego. 

Kto kierowal propagandct? 
"Czub" і jego sekretariat, dawali materialy, а my je powielalismy. 
jego sekretarkq byla "Czorna". Rzadko, ale zajmowalam si~ tez ich 
kolportazem ро wsiach. 

)aka ЬуІа trest ulotek? 
Byly to r6zne odezwy, zeby trzymac si~ swego. 

Skctd pochodzily materialy? 
Byl zaopatrzeniowiec "Fesko", zostal zabity w Choroszczynce. 

)ak? 
jakas niespodziewana strzelanina. Niekiedy same jezdzilysmy, na 
przyklad do todzi ро leki. Kupowalysmy je w aptekach. 

)akie ЬуІо wyZ5ze dowodztwo w propagandzie? 
То chyba w Hrubieszowskiem. 

Czy ilost pracownikow w propagandzie sit: zniieniala? 
Nie, ale wiem jak tam bylo u nich, w boj6wce "Wolodii". Tam niekt6-
rzy przyszli sami, niekt6rych wzi~li. 

Spotykala pani "Wolodit:"? 
Wedlug mnie nie byl to odpowiedni czlowiek na to stanowisko. Byl 
bezwzgl~dny, nie patrzyl, czy ktos zasluzyl, czy nie zasluzyl, lekko
duch. Powiedzmy, ze ktos powiedzial, ze ktos inny cos powiedzial: 
nie sprawdzal, szli і zabijali. То mi si~ nie podobalo. 

llu chlopcow mial "Wolodia"? 
Tego to ja panu nie powiem. R6znie bylo, przychodzili z Wlodawsz
czyzny, przechodzily oddzialy. 

ь NN ,.Osyp"- wychOYiawca polityczny kompanii UPA,. Wilki"-1. 
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МіаІ zastt:pct:? 
~iekiedy wydaje mi si~, ze byl піm "Czub". Опі dwaj u паs па Podla
sІu byli пajbardziej zaaпgazowaпi. Ja bylam mloda, піе we wszystko 
mnie wtajemniczaпo, wolalam tez zbytпio si~ піе iпteresowac, Ьо 
wiedzialam, ze пalezy wiedziec tylko to, со musz~ wiedziec. Со пie
potrzebne, tego wiedziec nie chcialam. 

Gdzie pгacowaliscie? 
Znajdowalismy jakies 2-3 domy па kwatery, zatrzymywalismy si~ 
1 pracowalismy. 

Ludnost was rozumiala? ВуІа Swiadoma waszych celow? 
N iektбrzy byli swiadomi, пiekt6rzy nie, przewazala dezorieпtacja 
1 strach. Strach .Ьуl z jedпej stroпy і z drugiej stroпy, а wlasciwie to 
z trzech stron: strach przed Polakami bandytami, strach przed UB 
і strach przed паті. Gdy przychodzili nasi, kazdy m6wH, jak trzeba, 
аІе w srodku dГZal. 

Mieliscie zajt:cie kaZdego dnia? 
Wlasciwie to codzieпnie, chociaz naklady піе byty wielkie. 

ldarzali sit: zdгajcy? 
Zdarzali si~. ale ja dowod6w nie szukalam, tym zajmowal si~ "Wo
todia". 

РоІасу staгali sit: wysylat szpiegow, agentow? 
Nie, my robilismy to wszystko bardzo ostrozпie, pilпowalismy, zeby 
byle kto піе dostal si~ w пaszej szeregi. Nawet jesli przyszedl tw6j 
znajomy ze szkoty, to і tak byl sledzoпy, а jak cos powazпego zпale
ziono, to od razu ... 

Czy ktos z waszej grupy zostal aгesztowany, ЬуІу jakies wpadki? 
Nie, dopiero 19 sierpпia wpadla "Oksaпa" і ja, potem bylo juz pasmo 
wpadek. W Matiasz6wce wpadla Maria Hпatiuk, Апtопіпа Kobylow
ska, Emilia Jarmoszuk, Marusia Korпyluk z Polosek, potem Ola Gier
ko "Czorпa", ktбra uczyla si~ tez we Lwowie. Olesi~ Kukowskч, kt6ra 
uczyla si~ ze mпч we Lwowie, zabrali ze wsi za to, ze ЬуІа wycho
wawczyniч w przedszkolu. 
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Со z "Czubem"? 
Uciekl па Zachбd. 

Rozmowy 

W jaki sposob zostala pani aгesztowana? 

Spalam z "Oksanc( w stodole Ryпkowskich. Nagle slyszymy: "Kto 
u was byl!?". Aha, jest wojsko. Grozili, ze b~d<t раІіс, аІе zacz~li kruc, 
szukac і wyci<tgп~li j<t, potem mпіе. W Zablociu паs роЬіІі. Przewiezli 
do Bialej. S\edztwo. Zawiezli samochodem do Matiaszбwki. Chcieli, 
zebym pokazywala wyciё}gпi~tym pa\cem, а\е ja go zgiпalam, to sta
rali si~ przywi<tzac mi раІес do patyka. Chcieli powiedziec ludziom, 
ze wy jё} karmiliscie, а опа was pokazuje. Na UB trzymali mпіе caly 
czas w pojedyпce. Dopiero, jak przyjechala koпtrola z Warszawy 
і zapytala si~. czy ja kogos zamordowalam, ро 10 miпutach zпala
zlam si~ па sa\i оgбІпеj. 

Na pOCZё}tku podczas sledztwa przyzпawalam si~. аІе podczas 
rozprawy wszystkiemu zaprzeczylam. Powiedzialam, ze mпіе ЬіІі. 
Dali mi 10 lat. ОЬеспу byl mбj starenki ojciec. Przeczytali mi wyrok, 
а ja si~ rozesmialam. То byl taki cyrk, ze mozпa si~ bylo tylko roze
smiac. Nie widzialam апі rozprawy, апі sprawiedliwosci. 

Sctdzono tylko panict? 
Byla паs cala grupa, ja, Ryпkowska, jarmoszuk, Kobylowska, jarmo
luk. .. 

W jakim wit:zieniu pani siedziala? 

Grudziё)dz, Fordoп, siedem і рбl roku. 

Tlumaczenie z j(/zyka ukrainskiego. 
CPAZU. zesp6152, inwentarz 1, sygnatura 24, wspomnienia Marii Dowhan. 



Rozmowa 
z Teodorem 

Iwanojk~· 

Jakie pseudonimy nosil pan w czasie sluzby w UPA? 
UPA od poczqtku do konca miatem pseudonim "Peremoha". Na 

poczqtku jakis miesiqc-dwa bytem rojowym w czocie "Krapki". То 
byto wtedy, jak powstata UPA. 

Chc~ porozmawiac о przedwojennych czasach. 

UrodzHem si~ w Przewodowie1
, w 1937 r. wstqpHem do OUN. 

Kto w Przewodowie stal па czele Oгganizacji? 

PochodzH z naszej wsi, zginqt w UPA, Szymon Seniuk. Zginqt w la
sach, za Betzem, tam, w czasie, jak si~ organizowalismy. Za Niemc6w 
UPA jeszcze nie byto, oddziaty w lasach znajdowaty si~ na szkoleniu. 
On wtasnie tam poszedt і tam zginqt. 

* Teodor lwanojko .,Peremoha" - ur. w 1921 r. w Przewodowie w powiecie 
okalskim; zolnierz kompanii UPA .,Wilki", nast~pnie .,Wilki"-1. Zapisu rozmo

wy dokonano w 1993 r. 
1 Przewod6w - wies w powiecie hrubieszowskim. Ро raz pierwszy wy

mieniona w dokumentach historycznych w 1403 r. Оо likwidacji panszczyzny 
w 1848 r. przez wladze austriackie stanowHa wlasnosc szlacheck<}. Obok ru
skiej wsi stal polski dw6r. Ostatni<t cerkiew drewnian<} zbudowano w 1783 r., 



504 Rozmowy 

Kto jeszcze naleial do OUN w 1937 r? 
Przewazпie пalezala do tego cala mlodziez ... , Нгус Stolarczuk, zgi
П<}l w Lubaczowskiem w UPA, Нгус Demczyszyп, tak samo polegl 
w Lubaczowskiem, jak і Aпdrzej Hawszcz, wiE;cej ich bylo, ale to siE; 
tak піе pamiE;ta. jak Niemcy odeszli ... 

Poprzeszkadzam panu dodatkowymi pytaniami: w jaki sposob 
zostal pan przyj~ty do Organizacji? 
Potajemпie wszystko musialo siE; odbywac, а піе tak sobie. Najpierw 
do mпіе podchodzili, zagadywali, пaprowadzali ... Nie kazdy ЬуІ 
przyjmowaпy, trzeba ЬуІо wykoпywac zadaпia. Odbyla siE; przysiE;
ga ukrainskiego пacjoпalisty ... Dekalog. Zostalem czloпkiem orgaпi
zacji. ChodzHem па zеЬгапіа. 

Kto przyjmowal przysi~g~? 
Przyjechal z rejoпu, піе moglismy go zпас. Potem сі, ktбrzy przed 
wojп<} пalezeli do OUN, jako pierwsi poszli do oddzialбw. 

Przysi~g~ skladal tylko pan? 
Nie, іппі chlopcy tez, chlopcy z Lisek, аІе пazwisk піе pamiE;tam. 

МіаІ pan juz wtedy pseudonim? 
Wtedy to jeszcze піе ЬуІо kопіесzпе. 

)ak dzialaliscie? 
Na przyklad, chodzilismy па zеЬгапіа, по, ЬуІ taki, sуп ksiE;dza 
w Hulczu, пazywal siE; Paпasinski. Оп prowadzH zеЬгапіа, ЬуІ ca
lym ... u піеgо z kilkuпastu wsi siE; spotykali. Nie trwalo to dlugo, Ьо 
w 1939 г. juz wybuchla wojпa. 

nalezala do parafii w Liskach. W latach 50. ХІХ w. dzialala we wsi szkola grec
kokatolicka; w okresie mi~dzywojennym filia ukraiflskiego stowarzyszenia 
oswiatowego .. Proswita", sp6ldzielnia, stowarzyszenie religijne Apostolstwo 
Modlitwy. W 1939 г. wies liczyla 960 mieszkaflc6w, w tym 860 Ukraiflc6w. 
75 ukraiflskoj~zycznych rzymskich katolik6w, 25 Zyd6w. Wojsko Polskie 
w 1945 г. sраШо wraz z wi~ksz~ cz~sci~ wsi cerkiew і kaplic~. W czasie akcji 
.. Wisla" w 1947 г. Wojsko Polskie wygnalo z Przewodowa 115 mieszkanc6w 
narodowosci ukraiflskiej, kt6rzy tu jeszcze pozostali ро deportacji z lat 1944-
1946 do \Jkraiflskiej SRR. 
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llu was pnychodzilo do Paпasinskiego? 
Ро 20, ЗО і wi~cej. 

Koпspiracyjпie? 

Wszystko konspiracyjnie, а nie tak о. 

Robiliscie jakies akcje? 
Чу, mlodzi, dopiero si~ przygotowywalismy. 

ВуІу aгeszty? 

sos 

Aresztowany zostal Seniuk, w 19З8 r. Siedzial we Lwowie na Bry
gidkach. 

Za Niemcбw Ukraincy otrzymali pozwolenie na organizacj~ mlo
dziezowct. W czytelni "Proswity" odbywaly si~ rбzne imprezy ... 

Kto stal па czele "Proswity"? 
Starsi, trudno mi powiedziec, pozapominalem. 

Organizacja mlodziezowa byla ро prostu jak wojsko. Cwiczylismy, 
broni nie mielismy. Niemcбw nie bylo, stacjonowali tylko w mia
stach. Nikogo nie zaaresztowali. ProwadzH to wszystko ten Seniuk. 

Кіm оп ЬуІ? 

Ро prostu dobrym krawcem, nie mial gospodarstwa. Bardzo si~ w to 
wci<Jgnctl. Nie ma sladu, gdzie zginctl. 

Pami~ta рап wydarzeпia ро ataku Niemcow па ZSRR? 
Zaraz ро tym, jak to si~ stalo w 1941 г., zacz~ si~ szkolenia. Przy
gotowywano nas, ze za jakis czas na Ukrain~ p6jdct grupy marszowe. 
Przygotowywano nas wyglaszac do ludzi przem6wienia, wyjasniac 
nasze сеІе, а сеІе byly takie, ze mielismy objctc podstawowe stano
wisko, jak policja, administracja. 

Szli tylko chlopcy z Przewodowi і Lisek. Od nas szlo, trudno po
wiedziec ilu, аІе ЬуІі to Hryc Stolarczuk, Piotr Zubko, razem uzbiera
to si~ na З furmanki. ProwadzH Wasyl Soroka z Lisek, starszy, z OUN. 
Sotokij~ przekroczylismy w Uhnowie. Tam wr~czono nam imienne 
zaswiadczenia, аІе bez adresбw, ze wracamy z kopania okopбw, ze 
Чoskale nas zabrali. Cos to byto z tym niewyrazne ... no nielegalne, 
аІе Niemcom miato to wystarczyc. 
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W Horochowie zobaczylismy straszпe sсепу. Zblizaj<}C si~ do mia
steczka zobaczylismy ро obydwu stroпach drogi mas~ ludzi z lopa
tami. Wykopywali ciala wi~zпiбw, ktбrych Moskale, jak si~ wycofy
wali, zabrali z wi~zieпia, ale ро drodze rozstrzelali. Straszпie па паs 
wplyп<}l. tеп widok. 

Pierwsza grupa doszla do Кijowa, а my tylko do tucka, tam za
kwaterowalismy, tam dol<}czylo do паs wi~cej оsбЬ. Kwaterujemy 
w szkole, пikt піс піе mбwi, czy pбjdziemy dalej. А prowidпik juz 
wiedzial, ze Niemcy zaczyпaj<} areszty. W koncu przyjechall<}czпik 
z Кijowa. Dalej піе idziemy, Ьо Niemcy aresztuj<}. Grupkami ро kilka 
os6b liпiami l<}czпosciowym Orgaпizacji wracalismy do domu. 

Czekalismy па dalsze wydarzeпia. Paпowala wolпosc, powstaly 
komitety ukrainskie, kt6re tworzyly szkolпictwo ukrainskie, po
wstaly gimпazja w Bclzie, Sokalu, Hrubieszowie, Chclmie. 

W Przewodowie powstala szkola ukrainska? 
Nie, kto chcial, tеп szedl do Bclza. 

Dlugo tak піе tlwalo. Juz w 1943 г. Polacy utworzyli boj6wki, пa
padaly па komitety ukrainskie. Strzelali, w Hrubieszowie, г6zпе wy
padki takie ... , пauczyciel ukrainski szedl ze szkoly, а сі go zastrzelili 
ро drodze. Slyszelismy, ze w tej wsi byla masa rozstrzelaпych ... Naj
wi~cej па Chclmszczyiпie, gdzie пasza policja opierala sie Polakom 
razem z Niemcami. W Sahryпiu zabili 700 os6b co·do поgі, і to akow
cy. Ludzie zacz~li krzyczec, ze со, wy macie wojsko w lasach, а па 
паs опі b~d<i параdас!? Wtedy kuren uderzyl па Posad6w і rozbH 
gпiazdo polskiej АК. 

U паs byl spok6j, ale w lesie liskowskim zastrzelili Ukrainca ga
jowego. Mieszkal w Liskach, pilпowallasu. W tym lesie stal polski 
oddzial, szedl do Polski, furmaпki. W tym lesie rozladowali bron. 
Zakopali kагаЬіпу і amuпicj~. tylko паЬоjе artyleryjskie zostawili па 
wierzchu. Pomagali im Polacy z koloпii z Posadowa, Telatyпa. Przy
chodzili potem ро t~ bron і zabili gajowego, zeby tego піе widzial. 

Bojбwki to bojбwki, ale w 1942 г. powstaly grupy rabuпkowe. 
Przejezdzali, uzbrojeпi, do wiosek і rabowali, а my піе mielismy 
kагаЬіпбw. Napadli па Przewodбw. U паs byl liegeпschaft, dawпy 
folwark, tam u bogatszych gospodarzy пaladowali m<}ki, ubran, za-
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brali kопіе, krowy. Nikt do пісh пawet raz піе strzeШ. Nie mielismy 
czym. 

Niedlugo powstala partyzaпtka АК. Napadali, to bylo strasz
ne. Na пasz<t wies піе параdІі, mбwili, ze to jest stolica Ukraiпy, ze 
:паmу okropпe umоспіепіа, mamy setki zolпierzy. Tymczasem my 
n1e mielismy апі jedпego karabiпu. 

Dlaczego nasza Organizacja nic nie гоЬіІа? 
Czym? jak? Nie mieli czym. 

Najpierw (АК] пapadla па Chelmszczyzш;, sраШа, zпiszczyla. 
І JUZ brali si~ za Galicj~. Napadli па Liski. W Liskach takZe піс піе 
byto, kilku chlopakбw mialo rewolwery, а to jest піс. Spalili Liski, 
wymordowali 120 оsбЬ2 • Му, kilku chlopakбw і kilku zdrowych 
chtopбw, widz<t~. ze tam si~ раІі, wyszlismy па skraj wsi, аІе z goly
mi r~koma, z widlami. 

RozwidnHo si~, Liski przestaly plOП<tC. Кilku z паs pojechalo koп
no do wsi. Pierwszy raz w zyciu zobaczylismy cos tak straszпego! 
Ро prawej і lewej stroпie drogi byly takie sciezki, lezeli tam ludzie, 
przewazпie starsi, ciala otwarte ... Zsiedlismy z kопі, ogl<tdamy to 
wszystko. Dlaczego kolo zabitego chlopa lezy mtot? Taki z gospo
darstwa. Patrzymy: kolo drugiego lezy zelazпa topata. Koto trzecie
go zпowu mlot, lzejszy. Опі піе strzelali do tych ludzi, а tak dobijali. 
Wjechalismy do wsi, ludzie zacz~li wychodzic ze schroпбw. Zoba
czyli паs, kагаЬіпу, Ьо juz je wzi~lismy, podпosz<t г~се ... Tak samo 
ksi<tdz Ripecki, tez przezyl to w schroпie. Zпosili ludzi, zwozili pod 
cerkiew. Ripecki dal rozkaz, zeby pochowac ciata kolo cerkwi. Kla
dlismy je ... Tam do cerkwi prowadz<t schody, kladlismy па drabiпk~ 
ро dwa trupy і wпosilismy pod cerkiew, do wspбlпej mogily. Ripecki 
odprawH, pochowaпo ich. То bylo straszпe! 

Dzis РоІасу maj<t preteпsje о Wolyn. Maj<t racj~, аІе my musieli
smy si~ Ьгопіс ... W Liskach со опі zrobili? ... 

juz піе bylo rady. Nasz Prowid widzial, ze оп і zblizaj<t si~ do Gali
cji . .,jahoda" w esesach miat uzbrojoп<t sotni~. Otrzymal rozkaz, аЬу 
si~ odl<tczyc (od Niemcбw] і przyjsc па te tereny. Naladowali па fur-

z Napad oddziat6w АК па Liski odbyt si«: 28 lutego 1944 r. 
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maпki broit, amuпicj~ і sotпia si~ odlctczyla. Jak przyszedl "Jahoda", 
пastal spokбj. Ludzie j<J widzieli, Ьо to bialy dzieit, wszystko ubra
пe, uzbrojoпe, w muпdurach jeszcze пiemieckich, ale juz па modl~ 
ukraiitsk<J. 

Wspomnial pan, :іе w Liskach w waszych r-:kach znalazly sit: 
karabiny. )ak to sit: moglo stac, jesli jeszcze wieczorem ich nie 
mieliscie? 
То wiesпiacy skctds je wyci<Jgali ze stodбl, austriackie, z odci~4 luf<J. 
Wycictgп~li dopiero wtedy, jak grozH параd bezposredпio па пісh ... 

Sotпia "Jahody" zakwaterowala w Dctbrowie. Т~ wies okrctzallas. 
Polska partyzaпtka z ruskct partyzaпtkct okrctzyla tam sotпi~. Bili si~ 
prawie caly dzieit, odpierali ataki, zgiп~to z 4-5 пaszych powstan
cбw. Pod wieczбr szla pomoc, ale lctczпik juz jechal і powiedzial, ze 
pomoc піе jest potrzebпa, Ьо Polacy si~ wycofali. Nastal spokбj. Dtu
go піе trwal ... 

Czy ktos z Przewodowa poszedl do esesow? 
Poszlo dwбch. Jedeп dostal si~ do Ameryki. Drugi wycofal si~ z tych 
esesбw, zgiп<Jl, jak Polacy пapadli. Nie pami~tam, jak si~ пazywat. 
Polegl jako czloпek samoobroпy, Ьо пalezal do esesбw і si~ zпat па 
Ьrопі. Pojechali па zwiad па tereпy polskie, jak Telatyп, Dutrбw, 
і gdzies tam zgiп<Jl, Polacy, akowcy go zastrzeЩi. Przywieziono go 
do паs і pochowano. 

Mieliscie samoobron-:? 
Tak, jakby bojбwk~, Ьо Polacy napadali, сі akowcy, palili wsie. Spalili 
Kosciaszyn, Wasylбw. Bronilismy si~, ale trudno bylo zdobyc broit. 
Dopiero jak uciekali Niemcy, zпalezlismy troch~ broni і mielismy 
jako samoobroпa jakies szaпse. 

Kto ict zorganizowal? 
То zrobili ludzie, ktбrzy przyszli z innych tereпбw, mieli praktyk~. 
sluzyli w esesach w polskim wojsku. Zostawali dowбdcami. 

Mieliscie u siebie takiego? 
Byl jedeп taki, az z Lubaczowszczyzny. Sluzyl w esesach. Slabo tc 
pami~tam ... Wszystkie takie bojбwki ро tym, jak w 1943 r. powsta· 
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ta UPA, przeszly pod dow6dztwo UPA. Przyszedl "Jahoda" ze swojct 
sotпict. "Jahoda" przyszedl z WоІупіа, kwaterowal tam ze swoimi 
t>Sesami. 

Кіеdу to ЬуІо? 

W czasie, jak Niemcy uciekali. Przyszla sotпia, jawпie, bez koпspira
cji kwaterowali we wsiach. 

W Przewodowie tald:e? 
~іе, bardziej tam, jak Ulh6wek. Gdy Niemcy si~ wycofali і zacz~li 

wkraczac Ruscy, wszyscy si~ zakoпspirowali. Zostali we wsiach, 
przebrali si~ w uЬгапіа cywilпe. Gdy Ruscy poszli dalej, orgaпizo
waпie oddzialбw zacz~lo si~ od поwа. W tym czasie ja wstctpHem 
do partyzaпtki., Stalo si~ to па jesien 1944 г., gdzies w pazdzier
niku. 

Prosz-: opisat to dokladniej. 

Jeden z eses6w, "Zirka", pochodzH ze Szczepiatyпa, kwaterowal 
w пaszej wsi. Wtedy ja z піm ... Оп byl w poczocie "Jahody". Pojecha
tem z піm па koпiach, опі kwaterowali па Chelmszczyiпie. 

Wczesпiej to ЬуІо tak. U паs w czasie froпtu jedeп z zaпdarmerii 
polowej kwaterowal ро sctsiedzku, Wolyпiak. W czasie froпtu ucie
klismy і schowalismy si~ w zytach. ZaprosHem go do domu, w domu 
pusto. Zjedlismy cos, а tu slychac huk. То jedzie zablctkaпy пiemiecki 
czolg. І staпctl przy samym пaszym domu, Ьо stal przy drodze. Nie 
wyszlismy z domu, Niemcy ро paru chwilach pojechali dalej. Wtedy 
tеп m6wi, аЬу p6jsc па wies popatrzec. А tu Moskale z fiпkamP lecct! 
.Gdie Giermaпiec?!". А z g6ry jedzie jeszcze furmaпka. Niemcy. Wy
tapali ich і rozstrzelali za wsict. 

Wojsko ruskie u паs піе kwaterowalo, пikogo піе ЬгаІі do armii. 
Jak wracali, do ojca zaszedl Ruski і m6wi, ze tu b~dzie Polska, па 
Bugu b~dzie gгапіса. "То przyszliscie паs wyzwolic, а teraz zosta
wicie Polakom?" - m6wi ojciec do піеgо. "Tak паdа" - m6wi Ruski. 

j finka - popularna wsr6d partyzant6w nazwa automatu Suomi produkcji 
finskiej. 
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Ро przejsciu frontu trzeba bylo walczyc па dwa froпty, z Ruskimi 
і z Polakami. Musialo паs teraz Ьус wi~cej піz przed froпtem. Ruscy 
zakwaterowali sobie w Hrubieszowie і sami robili ohlawy. 

Prosz-: opowiedziec о panskim oddziale UPA. 
Dali mпіе do czoty "Krapki", moim rojowym byl taki "Halaburda", 
byl tez rojowy "jaroslaw" і "Кiпdrat". Ро "Halaburdzie" rojowym zo
stalem ja, а оп obj<tl іппу r6j. "Krapk~" zпalem, byl dow6dc<t staпicy 
Policji Ukrainskiej w Szczepiatyпie. Raz policja z kilkoma Niemcami 
przyjechala do Przewodowa ро koпtyпgeпt. Оп przyszedl do пasze
go domu. Powiedzialem, ze mamy tylko jedп<t krow~. "Nie zabierze
my"- powiedzial "Krapka". Ojciec postawH troch~ wбdki. Niemcy 
odjechali z пiczym, Ьо tez pow<tchali ojcowej wбdki. 

Akcji bylo duzo, па War~z. bylem wtedy па ubezpieczeпiu. Nie 
udalo si~ паm zupelпie rozbic tego War~za, аІе boj6wka poszla 
tam do srodka і powyci<tgala tych, ktбrzy zп~cali si~ паd пaszym 
пarodem. 

Nasz oddzial bral udzial w akcji па Масhпбw. Tam zпajdowali si~ 
seksoci, taki Galaпt4 ich zorgaпizowal. Aresztowali, mordowali, wy
dawali wspбlpracowпikбw UPA. 

Wtedy oddzial - byla zima, wialo - furmaпkami podjechal pod 
Масhпбw. Na odprawie powiedziaпo: idziemy tam і tam, аЬу zпisz
czyc strybkбw. Tych strybkбw bylo z 50 os6b, kwaterowali w Mach
пowie. Furmaпkami podjechalismy do lasu. Tam przeczekalismy 
dzien. Pod wieczбr okr<tzylismy wies. Do srodka poszedl rбj wschod
пiakбw w muпdurach rosyjskich. І zlapalismy ich, tylko tеп caly 
ich przywбdca uciekl, przesiedzial w trupiarпi. ja z rojem stalem 
па zasadzce od stroпy Stajбw, Ьо stamЩd od graпicy mogli пadejsc 
bolszewicy. Wycofywalismy si~ okolo 12. w посу. Nadlecial samolot, 
oswietШ tereп rakieЩ і паs zobaczyl. RzucH bomb~. ale піе wyrц
dzHa szkody паm апі we wsi. Bolszewicy potem sledzili, kto і со, аІе 

my siedzielismy rozkwaterowaпi ро wsiach, w Rzeczycy і іппусh. 

4 Gгzegorz Galant - mieszkaniec Machnowa, komunista. jesieniёt 1944 r 
utworzyl w tej wsi oddzial podporцdkowanych NКWD batalion6w niszczy· 
cielskich, tzw. strybk6w ( od ros . .,istrieb\at'", czyli wyniszczac), kt6rych nazwa
no Galantami. 
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W 1946 г. саІу oddzial poszedl па Wlodawszczyzn~. Szlismy tam 
ry\ko w nocy, lasami. Szlismy tam, Ьо па Wlodawszczyinie bylo duzo 
ludnosci ukrainskiej. 

Kwaterowalismy raz w lesie. Ktos nas zauwazyl, па pewno le
sniczy. Wieczorem zbiбrka, mielismy odchodzic, gdy sypn~li ро nas 
z karabinбw maszynowych. То przyjechali ubowcy z Wlodawy. Wte
dy dwбch naszych zabili5

• Bunczuznego "Nowyn~"6, Chelmszczaka 
z Bohorodycy, ktбry mial wyksztakenie, pisal dzienniki sotni, і "Hri
znego"7 ze Szczepiatyna. LekJGt гаn~ odni6sl "Krapka", а takze dw6ch 
•nnych. Wycofalismy si~ і rozbilismy па dwie grupy. Rбj "Кindrata" 
w оgб\е stracH z nami kontakt, ale nasza lctcznosc, taki "Halaburda" 
z Wlodawszczyzny, со byl w esesach, znal teren і nas prowadzH. 

Kwaterowali~my w drugim lesie. Nad ranem strzaly. То byl "Кin
drat", ktбry ро nocnym marszu zakwaterowal pod lasem u rodziny 
ukrainskiej. Ktos doniбsl. Polacy ich okrctzyli. "OkJчzyli" ich tak, 
ze nasi potrafili ich wszystkich wybic со do jednego і nie poniesc 
z.adnych strat wlasnych. Zabrali ро nich bron і furmank<t odjechali. 
О tym, jak to si~ odbylo, doniбsl nam lctcznik. Ucierpiala ta rodzina, 
dom zostal spalony, ich aresztowano. 

Na Podlasiu sp~dzilismy z 2 miesictce. Spotkalismy si~ z oddzia
tem "Czausa". Wi~cej potyczek nie mielismy. Chodzilismy ро wsiach, 
ttumaczylismy ... Во oni tam niczego nie wiedzieli. Trudno bylo si~ 
z nimi porozumiec. Gdy chcielismy wzictc swini~. to taki chociaz 
mial10-15 swin, to і tak nie chcial dac. То nie bralismy, poszlismy 
• wzi~lismy u Polaka. Wprawdzie byli tacy, ktбrzy z nami wsp6lpra
cowa\i, ale rzadko si~ to zdarzalo. Wi~kszosc ludzi byl przychylna 
raczej Moskalom, chociaz jak si~ zaszlo, to kolacj~ dali. 

Spotkaliscie sit: z "Wolodict"? 

~ial bojбwk~. pochodzH z Wlodawszczyzny. Nie specjalnie si~ 

z nimi spotykalismy ... Slyszelismy о nim, ze tam operuje. 

' Wydaгzenie to miaJo miejsce pod koloniёJ Korol6wka koJo Wyryk w dniu 
19 pazdziernika 1945 г. 

ь MichaJ Sawynec .. Nowyna"- strzelec kompanii UPA .. Wilki"-1. 
- Stefan )arema .. Hrizny"- strzelec kompanii UPA .. Wilki"-1. 
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Zakladaliscie па Podlasiu siatk~ organizacyjnct? 

Nie, siatka tam juz istniala. Szlismy jej liniami lctcznosciowymi. 
jak szlismy na Podlasie, "Кindrat", kt6ry bardzo dobrze rozma

wial ро polsku, wzictl jeszcze jednego і poszli do wsi ро zywnosc. 
Trafili w domu na З akowc6w ро cywilnemu. Nasi dali sobie z nimi 
rad~. chociaz dw6ch si~ im wyrwalo і ucieklo. jednemu "Кindrat" 
wyrwal pistolet, ale on wyrwal pistolet "Кindratowi". Szamotali si~. 
ale w koncu "Кindrat" go obezwladnH і przyprowadzH do oddzialu. 
Dow6dca z nim porozmawial, а gdy przyznal si~. ze jest z АК, zostal 
wypuszczony. 

P6zniej, jak si~ juz spotkalismy z Polakami і um6wilismy si~ na 
akcj~ na Hrubiesz6w, pod wiecz6r spotkalismy si~ na polanie z od
dzialem akowc6w. SwiecHo slonce, jedni stali ро jednej stroni pola
ny, drudzy ро drugiej. "Кindrat" tak si~ patrzy і patrzy na jednego 
akowca, а ten na niego. Poznali si~ і rzucili si~ sobie w obj~cia, poca
Jowali. Przyszli dow6dcy. "Pami~tasz - m6wi ten akowiec do swego 
dow6dcy - jak mnie zlapali і wzi~li do lasu? 1 wypuscili". Radosc, 
cieszylismy si~ tym spotkaniem. 

Polacy poszli na UB. Nasz oddzial na NКWD. )а bylem na zastawie 
przed oknami NКWD. Budynek byl murowany. Wystrzelilismy dwie 
torpedy і ten budynek "przestawilismy". Enkawudzisci mieli dobrct 
bron, podj~li obron~. Noc byla kr6tka, gdy zacz~o si~ rozwidniac, 
poszla rakieta do odwrotu. ProwadzH nas polski lctcznik, wszedlem 
jako pierwszy na most ze strzelcem karabinu maszynowego "Maly
nct"· А tam dwaj Polacy і ruski kapitan! Sypn~li w nas z automat6w, 
zostalem ranny w Jydk~ і w rami~. Kosci pozostaly nieuszkodzone, 
ale dlugo nie moglem chodzic і musialem ucz~szczac na punkty sa
nitarne. 

Tak trwalo do wysiedlenia. Zabraklo ludzi we wsi, Ьо wczesniej 
mozna bylo otrzymac zywnosc і jakos wytrzymac. Poszedlem do 
jednej rodziny ukrainskiej do Wasylowa. Troch~ si~ bali, pozyczyli 
troch~ pieni~dzy. Wsiadlem do pocictgu і wyjechalem. Tam zameldo
wac si~ bylo trudno, mialem ЬуІе jaki papierek, аІе mialem. 

Chcialbym jeszcze wr6cic do Podlasia і oddzialu. Mieliscie tam 
spotkania z polskimi oddzialami? 
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-.іе, па Wlodawszczyiпie koпtakty z akowcami juz ЬуІу, аІе jeszcze 
takie sobie. Bylo jakies porozumieпie, аІе zawieral je ktos z propa
gaпdy. Natomiast my, oddzial, takich bezposredпich koпtakt6w піе 
mielismy do czasu, kiedy poszlismy па Hrubiesz6w. Wtedy опі mieli 
rozkaz, аЬу піе параdас, піе rabowac. 

W Chorobrowie zakwaterowalo wojsko і robHo wypady. Boj6w
k.i mialy zwiad, gdzie kto z Polak6w mieszka. Oddzial okr<Jzyl wies. 
Вoj6wki poszly do wsi do dom6w, gdzie kwaterowali РоІасу. Puscily 
tri torped~11 • Nie wylapali wszystkich, zdobyli troch~ Ьrопі. Wyco
tywalismy si~ juz паd raпem, gdy sk<Jds wzi<Jl si~ Polak і m6wi do 
rojowego "Krylatego", а ja szedlem tuz kolo піеgо, mielismy па sobie 
polskie muпdury: "Masz jeszcze amuпicj~?". "Mam" - m6wi "Kryla
ry· і przystawia mu karabiп maszyпowy do piersi. Zabralismy go do 
i.1su. Mlody chlo.pak, zolпierz, placze. Nie wiedzial, ze пikt піе za
mierza go zabic. Dow6dca wypytal go о r6zпe sprawy і pod wiecz6r 
wyprowadzilismy go па szos~ do War~za. Chlopak poszedl, аІе tak 
s1~ jeszcze ogi<Jdal, jakbysmy mieli w піеgо strzelac. Со byl wіпіеп 
t.1ki szeregowy? Nic. 

Rozprawiac si~ mozпa bylo, і robilismy to, z wyzsz<J szaГZ<J. Na 
przyklad w Hrubieszowie, to spotkaпie па moscie podczas пaszego 
odwrotu. Gdy PolaJ< l<Jczпik і "Krylaty" podskoczyli do tego oficera, 
со do mпіе strze~l па moscie, to l<Jczпik od razu: "Kropп<Jc ich па 
miejscu!". / 

SЧd Sowiet і ubowcy wzit:li sit: wtedy na moscie? 
'iedaleko kwaterowalo wojsko, аІе byla zawarta umowa, ze woj
sko піе wezmie udzialu w walce. Jedпak jedeп ruski kapitaп wzi<Jl 
2 Polak6w і zamierzal przejsc przez most па drug<J stroп~ rzeki. Po
znalismy ро pagoпach, ze to Ruski. І kropп~lismy go, tyle ze ja па 
~ym moscie szedlem ze swoim rojem pierwszy і gdy zacz~li do паs 
strzelac, dostalem. Со im wpadlo do glowy, widz<Jc паs, а bylo паs 
z Polakami z 300 os6b wojska, zeby do паs strzelac ... ? 

" Akcja w Chorobrowie przeciwko czlonkom aparatu przemocy Rzeczpo
\politej Polskiej wyr6zniaj<Jcym sic: w terroryzowaniu Ukrainc6w odbyla sic: 
•· nocy z 5 па 6 maja 1946 r. 
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Polacy, akowcy, byli straszпie zle пastawieпi do UB. Nie chcieli, 
zeby паsі szli па UB. Powiedzieli: "Му si~ z піmі rozprawimy". Roz
prawili si~ z піmі brutalпie. 

ChodzHo і о to, zeby wypuscic z ріwпіс пaszych ludzi. Wypuscili 
ich і wycofali si~ razem z піmі do lasu. Tam byli uwi~zieпi і РоІасу. 

Do konca to udaпe піе bylo, chociaz zaplaпowaпo to dobrze. Po
lacy mieli to zaplaпowaпe. Kazdy r6j otrzymallctczпika, ale і tak піе 
podprowadzili паs dobrze. Mielismy dwie torpedy 120-kilowe, byli 
і spece do пісh ze wschodu. Na UB poszla z Polakami boj6wka "Cho
my". Oddzialy па NKWD. Torpeda rozwaШa NКWD, ale bolszewicy 
byli оkорапі і mieli maksimy. Zacz~li z пісh sypac! Nie moglismy si~ 
poderwac, аЬу zaatakowac budyпek, і піе zdobylismy go, Ьо sypali 
z 4 stroп. А to byly ci~zkie karabiпy maszyпowe, піе lekki diegtia
row па 250 kul. 

Zaczctl si~ odwr6t, ale akcja zabral паm zbyt duzo czasu. Zwiad 
піе doпi6sl, ze wieczorem do Hrubieszowa przybylo ропаd 500 Mo
skali. Wracali z Niemiec. Mieli 2 taпkietki. 

Wychodzilismy z miasta, Polacy w swojct stroп~. my w swojct. Szli
smy па most, szedlem pierwszy jako zwiad. Na moscie Moskal kapi
taп puscH seri~ z fiпki prosto we mпіе. jedпa weszla mi~dzy zebr.~ 
і wyszla z tylu. Druga па prawym ramieпiu wyrwala mi~so az do 
kosci, ale jej піе пaruszyla. Trzecia w поg~. upadlem. Та kula zostala 
w пodze, kosc cala. Za mпct szedl r6j "Krylatego" .. Podskoczyli і mnie 
podпiesli. "Krylaty" od razu kazal swoim rozsypac si~ і kapitaпa okrq
zyli. Odprowadzili mпіе do furmaпki. Каріtапа zastrzelili па miejscu. 

Dziwi~ si~. ze udalo si~ паm w bialy dzien wycofac si~ z Hrubie
szowa. Wiezli mпіе polпymi drogami. Bylem p6lprzytomпy z uply
wu krwi, аІе widzialem atak taпkietki і jak паsі sypict w пісt seriami 
і uпieszkodliwiajct. Widzialem tez atak Moskali па las. Udalo si~ nam. 
nikt паs піе zatrzymal przez ЗО km. Zпalezlismy si~ w Dctbrowie, tei. 
gdzie w 1944 г. walczyl "Jahoda". Furmaп Lопіа poszedl do domu 
do Polaka. ]а lezalem па wozie, піеоЬапdаzоwапу і wykrwawiony. 
Lопіа przyпi6sl zimпego mleka і pojechalismy do rodzic6w do Prze
wodowa. Rodzice zalamali г~се, jedпak zylem. 

Przespalismy si~. а паd ranem odjechalismy, Ьо wiadomo ЬуІо. 
ze b~dzie oblawa. Ucieklismy па Chelmszczyzп~ do Polak6w. РоІа-
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су пaszych ukrywali, Ьо to juz bylo porozumieпie. jechalem z sio
strq і rodzicami do lasu radkowskiego. Lez~ па furmaпce і slysz~, 

ze idzie oblawa па las. Dowiezli mпіе do lasu і polozyli z poduszkct 
na ziemi~. Wбz odjechal. "Trzymaj lctczпosc! Trzymaj lctczпosc!" - to 
kпyczala ohlawa, zblizala si~. Мбwі~ siostпe: "Uciekaj, Ьо to juz 
kопіес". Na kolaпach пarwalem lisci і zamaskowalem poduszk~. 
S.am wlazlem w g~ste krzaki, lezalem, па гаппсt r~k~ polozylem pi
stolet, 9-strzalowct пiemieckct parabelk~. Pomyslalem: "Osiem паЬоі 
dla пісh, dziewi<}ty dla mпіе". Siostra schowala si~ w rowie. Oblawa 
pпeszla, піе zauwazajctc апі mпіе, апі jej. Zabrali matk~ z furmaп
q. Ojciec z batem uciekl gdzies dalej. W lesie zlapali duzo ludzi, 
wszystkich odstawiali do Bclza па stacj~ і wywozili па Ukraiп~. Tro
ch~ ludzi ukrylo si~ w Telatyпie, Dutrowie wsrбd polskich rodziп. 
~о сбz, lez~. W koncu odпajdujct mпіе z siostrч паsі sctsiedzi Aпdru
syszyпowie z Zoskct Romaпiuk і mбwi<}, zebysmy jechali z піmі do 
ТеІаtупа. U Polaka sp~dzilismy kilkaпascie dпі. Polak kupH baпdazy, 
wod~ utleпioпct, рбzпіеj si~ mu odwdzi~czylem. 

Ohlawy przeszly. Zostalo u паs 13 rodziп. Moglem wracac і ja. 
We wsi zastalem brata, "jarego", "Маlуп~" і jeszcze jedeп chlopak 
z Przewodowa z naszego oddzialu, ktбrego matce tez udalo si~ 
uciec z oblawy. Syna ,utrzyma, аІе nas trzech? W koncu ludzie ich 
pozabieralL~ie bylo przez caly rok. Zaczctlem powoli cho
dzic. Zaopiekowala si~ mnct jedna dziewczyna, jej krowa dawala 
duzo mleka ... 

Wrocmy jeszcze do Wlodawszczyzny. )ak odbywal si~ powrot 
panskiego oddzialu? 
Spokojпie, w pпymrozkach, nocct. Dzien w lesie. Przygoda jednak 
byla. "Krapka" pochodzH z Chclmszczyzny. Mielismy juz niedale
ko do naszych terenбw, jak kwatery wypadly nam w jego wsi. Za
kwaterowalismy w lesie pod 4 jakby wsict jako polska paгtyzantka, 
chociaz jak odchodzilismy, to wiedzielismy, ze oni wiedzct, ze jeste
smy Ukraincami. Nasi niektбпy піе znali polskiego. "Krapka" wzictl 
chustk~ na glow~, zeby пikt go піе poznal ... 

Не, jeszcze na Wlodawszczyiпie raz wieczorem poszlismy do 
jedпego domu, аЬу dali nam zjesc. А to Polacy. І wesele. Ja nie ро-
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szedlem, аІе Chelmszczacy zпаІі polski, poszli, potanczyli z dziew
czyпami. Wyszli па dw6r. jedeп z пaszych "Polak6w" m6wi do 
dziewczyпy: ,,АІе ladпie miesittc swieci". Zapomпial, ze "miesittc" to 
пiezbyt polska пazwa ksi~zyca ... Za to Polacy si~ domyslili. jedпak 
піс іппеgо si~ піе wydarzylo і pomaszerowalismy dalej. 

Pewnie zdarzaly sit: і inne smieszne sytuacje. 
Mialem takie szcz~scie, ze m6wi~ рапu. Bylem w boju, jak rozbija
lismy War~z. bylem w Hrubieszowie, w Dttbrowie, w Machпowie. 
w Krylowie ... О, w Krylowie odbylo si~ to posrбd dпіа. W tej wsi 
mieszkali tacy Polacy, со bardzo zп~саІі si~ паd пaszymi, паd Ukra
incami. Okrttzylismy wies w посу. То jeszcze byl "Jahoda", byl czoto
wy "Krapka", drugim czotowym byl "Duda". ja bylem па zastawie na 
drodze od War~za. Raпiutko w polskich muпdurach poszli ... Zabrali 
tych, kogo mieli zabrac. 

Bez strzalu? 
Bez strzalu. Weszli do wsi jako Polacy. jedeп z пaszych pochodzit 
z Krylowa, zпal kazdy zaktttek і kazdego polskiego sadyst~. Nasi za
brali ich і zlikwidowali. 

Takich przezyc mielismy duzo, аІе ich піе pami~tam. А dlaczego 
піе pami~tam? jak ploпttl Przewod6w, trzech паs bylo w schronie: 
ja, "Кіпdгаt" і ")агу". We wsi zпajdowalo si~ wt~dy 200 powstan
c6w! Oddzial "Jahody", jakas bojбwki і іппі. Wszyscy w schroпach! 
Nie moglismy przyjttc walki, Ьо cywile zostaliby wybici. І піе zgiп~l 

пawet jedeп powstaпiec! Zgiп~li jedпak cywile w podpaloпych do
mach, Ьо pod піmі mieli swoje schroпy. Wojsko sраШо tylko cz~sc 
wsi, і juz si~ wycofywalo. Му siedzielismy w kryjбwce па samym 
koncu wsi. Slyszymy, jak cos zatrzeszczalo ... То ploпttl dom! Troch~ 
dymu dostalo si~ do kryjбwki. Dusilismy si~ juz, аІе ludzie zacz~li 
паs odkopywac od razu ро tym, jak wojsko odjechalo. Zapami~ta
lem, jak do kryjбwki wpadlo troch~ swiatla ... і zemdlalem. Trup. 
Przyjechallekarz ze Zпіаtупа. Dal паm zastrzyki, doszlismy do sie
bie. Dlugo jeszcze chodzitem, jak otumaпioпy, реwпіе tez uszkodzi
lo mi to pami~c. 

)akie ЬуІу potem losy ")агеgо"? 
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Zostal zІарапу w lesie przewodowskim, ju:i. ро wszystkim, ро wy
wozce ludzi. Wtedy my we trzech kwaterowalismy w lesie. Dziew
cz~ta przyпiosly паm jesc і mowict. :і.е jest oblawa, trzeba, abysmy 
wyniesli si~ z tego lasu. Ustalilismy, і.е ja pojd~ do wsi ро :i.ywпosc, 
а опі zostaпct. Na drugi dzien zostali zІарапі. Wпioskowalem, :і.е 

musieli ich zlapac, і to па powierzchпi, а піе w kryj6wce, jak spali, 
Ьо przecie:i. піе mogli si~ tak ро prostu poddac. Mogli miec spirytus 
'wypic ... l w Zamosciu ... 

Kto to ЬуІ ten tпесі? 

ЧіаІ pseudo "МаІупа", tеп od karabiпu maszyпowego, pochodzil ze 
Szczepiatyпa. Nazywal si~ Stefaп Baпderiw. Drugi, "Кiпdrat", pocho
dzil z mojej wioski. 

Zostalem sam. Z пikim піе mialem koпtaktu. Zywilem si~ jablka
mi, zimпct wodct. Chcialem odпalezc lctczпik6w. Wiedzialem, gdzie 
mial schroп "Prirwa", "Berkut'' ... 

Gdzie? 
ВуІ taki zagajпik mi~dzy Wasylowem а Przewodowem. Tam ju:i. пi
kogo піе zastalem. Musialem liczyc па wlasпe sily, ryzykowac. 

ВуІ pan w samym schronie? 
"'їе, па miejscu koпtakt6w, gdzie mо:і.па ЬуІо spotkac si~ tylko 
z lctczпikami. 

Skotd wiedzieliscie о tym miejscu? 

Моzпа si~ ЬуІо dowiedziec ... Niekiedy trzeba ЬуІо cos wiedziec ... 

Przychodzil pan tam wczesniej? 
Nie, апі razu. Przewa:i.пie ... Dow6dcy mieli schroпy іппе, а my іппе. 
Ale со, id~ do jedпego schroпu, patrz~: Polacy go odпalezli, wysadzi
li graпatami. 

W schroпie w Przewodowie zastrzeШ si~ mlodziutki chlopak 
ze Szczepiatyпa, ЬуІ w moim roju, pseudo "Kozaczok", піе dal si~ 
wzictc :i.ywcem. ВуІо ich w schroпie trzech. Polacy ich odпalezli, 
zadymili, і dw6ch wycictgп~li. сі prze:i.yli. "Kozaczok" strzelil w sa
mego siebie z pistoletu, mial z 18 lat. Chyba пikt go stamtctd піе 
wycictgпctl ... 
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Raz kwaterowalismy w Liskach, cala czota. Wieczorem "Jahoda" 
dal роІесепіе staпiczпemu wsi, аЬу dalб furmaпek, mielismy odjez
dzac. Furmaпki podjechaly, ро zbi6rce wsiedlismy па піе і jedziemy 
do lasu uhryпowskiego. Przed Нопіаtупеm uslyszelismy harmosz
ki, а па harmoszkach mogli grac tylko Ruscy. Wyslalismy zwiad. 
Zwiad wr6cH і mбwi, ze grajC}, spiewajC} і tyle, аІе піе weszli do wsi 
і піе zbadali dokladпie sytuacji. А my піе mielismy іппеj drogi, аЬу 
dojechac do lasu, tylko przez wies. "Jahoda" dal rozkaz do powro
tu. Dwie furmaпki udaly sie z "Jahodc:t" і jedпym rojem do Zпіаtупа, 
а cztery zakwaterowaly w Liskach. Rапо, gdzies przed poludпiem, 
patrzymy: рlопіе Zпіаtуп. А tam jest пasz rбj! "Jahoda" byl w schro
пie, Ьо wtedy spalo si~ tylko w schroпach. Теп dom oblawa podpali
la і оп si~ w tym schroпie udusH. Taki bojowy! То byl taki dowбdca, 
ze jak byl z oddzialem, to strzelcy па піс w boju піе uwazali, Ьо jest 
dowбdca. Оп tak potrafН prowadzic oddzial. TakC}, Ьіеdпу, zgiпC}l 
smierciC}. Z roju "Krylatego" zgiпal wtedy strzelec "Реwпу"9• Gdyby 
піе tеп "Реwпу", to опі moze піе раІіІіЬу wsi. "Реwпу" wyskoczyl 
z domu, zaczC}l strzelac, а wtedy zolпierze zapalili domy. 

Zabralismy "Jahod~" ze Zпіаtупа і przewiezlismy do Przewodo
wa. Pogrzebem zajmowal si~ "Zirka" z jego ochroпy, ubral go. Cialo 
ukrylismy па Bialostoku, gdzie staly kapliczki, а potem otrzymalem 
rozkaz, аЬу w посу przetraпsportowac cialo do Hulcza па cmeп
tarz. W посу zostal pochowaпy. Byl tylko mбj rбj і jacys піеzпапі 
mi z wyzszych kr~g6w. Ktos z Prowodu wyglosH przem6wieпie. 
"Zirka" postawH krzyz, bez пazwiska, Ьо РоІасу mogli go wykopac, 
tak robili. Dzis, реwпіе, піе trafНbym па to miejsce. Wiem, ze jak si~ 
weszlo па cmeпtarz, to пaprzeciw bramy, z 20-30 metrбw od піеj 
па wprost. Nie wiem пawet, со z jego rodziпC}. czy cos о піm wie. 
РоdоЬпо byl syпem ksi~dza, mial pochodzic z Staпislawowskiego .... 

Gdzie chowaliscie swoich zabitych? 

Na cmeпtarzach, па пajblizszym od miejsca, gdzie ktos polegl. Z Li
skбw пigdzie піе wiezlismy па cmeпtarz, а urzC}dzilismy па miej-

9 Dymitr Ostafijczuk "Pewny" - czlonek ochrony dowбdcy Batalio· 
nu Chelmskiego UPA Mariana tukasewicza .. )ahody", zgin<1l. jak і .. )ahoda". 
17 wrzesnia 1945 r. w Zniatynie. 
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Cmentarz w Hulczu. MogHa zotnierzy UPA. w ktбrej spoczywa m.in. 
arian tukasewicz "Jahoda", lato 2010 r. 

519 

scu cudownym, koto kapliczek. Kurenny "Prirwa" porozmawiat 
z ksiє:dzem Ripeckim. Wykopalismy dбt і tam ich pochowalismy. 

іе zawsze ksiчdz mбgt pochowac, nieraz bez modlitwy szli do zie
mi nasi chtopcy. І ksiє:iy nie byto juz za duzo, nie jeden wyjechat 
na Ukrainє:. 

jeszcze powiem о "jahodzie". Raz bolszewicy zaskoczyli nas w le
sie uhrynowskim, w biaty dzien. Przyjechali z Hrubieszowa. Stбjka 
mбwi, іе pod las podsuwajq sіє: bolszewicy. Wkrбtce jednym skrzy
dtem wdarli sіє: do lasu, а ту wtedy zaczє:lismy napierac ... То jest 
lato, idq nasze trzy roje. Мбj, "Krapki" і і "Krytatego". Utworzylismy 
tyralierє: і idziemy. ja ze swoimi іdє: і krzyczymy: "Naprzбd!". Moskal 
Іеіу z karabinem maszynowym, ma czerwonч gwiazdє: na czapce, 
1 mбwi: "ja сі dam wpieriod!". Trzy metry ode mnie. Widziat mnie 
pierwszy. On nie strzela do mnie, ja, ale і inni, nie strzelamy do nie-
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go. Omiп~lismy go і weszlismy do lasu. M6gl sypп<tC: ро паs z dieg
tiarowa, w dysku mial 250 паЬоі ... ale sam tez chcial zyc. P6zпiej 
паsі m6wili, ze moglem w піеgо strzelic, ale ja wiedzialem, ze tеп 
Moskal jedпak cos myslal. Moze byl Ukraiilcem ... ? jedпak zgiп<tl 
wtedy "Kropywa", а піе raz krzyczal, ze jego si~ moskiewska kula 
піеіmа. 

Wycofalismy si~ w посу az do lasu radkowskiego. Wiedzielismy, 
ze b~dzie oblawa. Rапо st6jki m6wi<t, ze ро sladach juz jad<t Moska
le furmaпkami, аІе dow6dca jest z паmі, to пikt піс sobie z tego піе 
robi. ")ahoda" popatrzyt przez lorпetk~ і kazal zaj<tC: staпowiska. Las 
ЬуІ maly, а 20-30 furmaпek petпych Moskali z karabiпami maszy
пowymi przejechato па t.achowce і dalej, па Ulh6wek. Му wieczo
rem przeszlismy па drugie miejsce. 

Іппа przygoda. Zima, wies Nusmice, mata wies koto Uhryпowa. 
Kwaterujemy jedeп dzieil, drugi, Ьо sпiegi wszystko zawialy. Trze
ciego dпіа wieczorem ро zbi6rce juz mielismy wycofac si~ ze wsi. 
ale "Krapka" pokr~cH si~ і daje rozkaz, аЬу wracac па kwatery. Rano 
ludzie daj<t zпас, ze koto studпi S<t Moskale. Tak, NKWD па koпiach, 
trafili па trop, ktos musiat doпiesc. Do lasu mielismy z 300 metr6w. 
Wycofujemy si~ g~siego. Za WSi<t patrzymy, ze przed lasem tez s~ 
Moskale. Rozkaz: "Tyraliera! Naprz6d!". jakies 100 metr6w za wsi~ 
widz~ Moskala w korzuchu. ld~ па піеgо, wprost па піеgо, а оп nic. 
Kolo піеgо 10-20 metr6w dalej drugi Moskal, tez піе strzela, а ja 
mam automat і tez піе strzelam. Popatrzylismy па siebie і піс. Prze
szlismy za ich Ііпі~ і tylko obejrzelismy si~. czy піе b~d<t za паmі 
strzelac. Weszlismy prawie do lasu, а опі wtedy od wsi zacz~li siec 
ро паs z karabiп6w maszyпowych. Z boku па koпiach zacz~li od
gradzac паs od lasu. Wtedy "Кiпdrat" postawH trzy karabiпy maszy
пowe і armatk~. і jak zacz<tl walic! Wysiekt ich! Weszlismy do lasu. 
Zabili паm dw6ch. "Osyka"10 zostal гаппу w brzuch і zmart ро kil~-u 
dпiach. Zabralismy go z sob<t. Dwaj іппі byli z Lisek і Przewodowa. 
mtodzi chtopcy. Кilka dпі temu wst<tpili do oddziatu. Zabralismy ich 
ciata dopiero па паst~рпу wiecz6r, pochowaпi zostali pewnie w ich 

10 Pawel Woloch .,Osyka" - strzelec karabinu maszynowego w kompз;oi' 
UPA .. Wilki" -1. Smiertelnie ranny 21\utego 1946 r. w boju z NКWD. 



Rozmowa z Teodorem lwanojkq 521 

wsiach. А ja mialem 7 dziur w plaszczu! То byl polski plaszcz woj
skowy, wiatr go rozwiewal, а kule padaly wtedy g~sto, czulem, jak 
padaly mi~dzy пogami. 

Wczesпiej, latem kwaterowalismy па koloпii Kuzmiп. Z same
go гапа strzaly. St6jka ро пісh posiala і odskoczyla. Wycofalismy 
si~ do lasu, Ьо ich bylo duzo, а паs tylko czota. Druga czota, "Каг
ра", uslyszala strzaly і wtedy dwoma czotami ruszylismy па пісh 
do ataku. Wtedy "Кагро" dostal w piers, wlasпie wydawal rozka
zy. ZgiпC}l, polegl wtedy tylko оп. Zabralismy go і pochowalismy 
w Uhryпowie. 

Wspomnial pan, ze chodziliscie w polskich munduгach. 

N іе wszyscy. Byla taka czota, sami wschodпiacy, dawпi esesi, kt6rzy 
przeszli z "Jahod(}". Chodzili w ruskich muпdurach. 

Zrobili w takim przebraпiu zasadzk~ па tego "Jurczeпke", gdy 
1echal z Waпiowa do Hrubieszowa. Czekaj(}. Mial jechac samocho
dem, az tu jedzie 5 furmaпek Polak6w. Nasi juz піе mieli wyjscia, 
to dawaj ро rusku krzyczec па tych Polak6w, со tu robiC} і tak dalej. 
Сі m6wiC}, ze jadC} do Hrubieszowa. "Udiraj!" - паsі па to і сі poje
chali dalej. А пaszych bylo tylko z 2 roje, z ЗО os6b. Ро jakims cza
sie jedzie "Jurczeпko" ze strybkami. Puscili go blisko і wyharatali 
wszystkich. 

Czy w oddzialach ЬуІа dezercja? 
W пaszym oddziale пigdy піе spotkalem si~ z dezercjC}. W g6rach 
і w Lubaczowskiem byla, mlodzi піе wytrzymywali psychiczпie lub 
піе mogli przejsc ЗО kilometr6w w посу і піе spac. 

)aki ЬуІ ,.Duda .. ? 

Теп dow6dca byl taki ... wypadowy. Przyszedl z eses6w, wzorowy 
czotowy. Jak "Jahoda" cos rozkazywal, to tеп tylko: "Tak jest, kole
go dow6dco!". Szedl do пajtrudпiejszych zadan. ZgiпC}l w ostatпim 
boju, ро wysiedleпiu [w 1947 г.]. Zebral паs "Zепоп", Ьо juz chodzili
smy ро З-4, і zrobH zasadzk~. "Zепоп" przyszedl do \asu \isockiego, 
gdzie kwaterowalismy. "Со - m6wi - РоІасу b~dC} wywozic, пiszczyc, 
а wy siedzicie ро dziurach?! ldziemy". PoprowadzH паs па zasadzk~ 
па zamiпowaпej szosie. Natluklismy tam Polak6w! Pada\i, jak sпору. 



522 Rozmowy 

І jak potem mu to darowali? Оп juz wtedy z піmі wspбlpracowal! 
,.Duda" пigdy si~ піе kladl, wybiegl па szos~ і dawal rozkazy, і па 

szosie zgiп<Іl. 

KtoгyS z dowodcow lubil wypic? Slyszalem, ze нКrоруwа". 
Taaak, оп піе byl u паs dlugo. Przyszedl, m6wioпo, za jakCІS kar~ 
z WоІупіа. Zgiп<Іl w Iesie uhryпowskim. 

Ро "Jahodzie" przyszedl па kr6tko, поwу dow6dca, taki zaharto
waпy w walce za Moskalami, ze hej, аІе tez zgiп<Іl, w Iesie lisockim. 
Mial pseudo ,.jar". 

Slщd wiadomo, ze ЬуІ tak zahartowany? 
SkCІd? Nie byl dzien-dwa, а dluzej. Оп пauczyl паs jesc surowe 
mi~so. jak sluzyl w g6rach, to піегаz ро kilka dпі і dluzej піе mieli 
styczпosci z wioskami. Kroilismy mi~so, аІе піе wolowiп~. па сіеп
kіе plastry, dobrze пacieralismy sol'l і ро dw6ch dпiach mozпa bylo 
je zjesc. 

Ро піт, juz па samym koncu, przyszedl kureппy ,.Berkut". Przed 
піm jeszcze byl ,.Prirwa", propagaпda, sprawy polityczпe ... Prze
szedl па Zach6d", razem z ,.Zirk<І"· 

Sotпie jako calosc zbytпio піе chodzHy, sci'lgaпo je do kupy tyl
ko па akcje. Najcz~sciej dzialaly czoty, kwaterowaly przewazпie 
оsоЬпо. 

Z Polakami zbyt піе walczylismy, піе ЬуІі bojowi, to піе Moskale. 
Polacy піе ЬуІі zbyt wyszkoleпi, а сі to ,.Wpieriod! Za Staliпa!". 

Gdzies w 1945 г., przed wysiedleпiem, kwaterowalismy w Ulh6w
ku z "Jahod<І"· Dzien, czota zam6wHa furmaпki і pojechala па propa
gaпd~. mielismy armatk~ przeciwlotпicz'l. Udalismy si~ па Wierz
bic~. Когпіе, w ЬіаІу dzien zrobilismy ze 150 kilometr6w w jedп'l 
stroп~. Zatrzymywalismy si~ ро wsiach, rozmawiali. ChodzHo о to, 
ze піе boimy si~ operowac w dzien. 

Przychodzily па wasz teren oddzialy ze wschodu? 
jak szlismy па Posad6w па polsk'l Wielkaпoc [1944 г.], wtedy przy
szly. ja піе bralem udzialu w tym boju. Przyszedl kuren z WоІупіа. 
То ЬуІі ... Опі раІіІі si~ do walki! Widzialem ich, Posad6w jest z 6 km 
od паs, trzeba bylo ich пakarmic. 
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Z Ukraiпy przychodzili tylko іё}сzпісу, піе miatem z піmі koпtak
:ow. PrzychodzH taki, со miat pseudo .,Zymajto"11 , pochodzH z Wa
~. Zostat kiedys przestrzeloпy w Posadowie, miat krzywe usta. 
Чczyt z паmі Lubaczowskie, razem z піm jeszcze dwaj chodzili. 

~ doszlo do tego, :іе zostal pan rojowym ро "Halaburdzie"? 
Ро prostu, bytem przeszkoloпy za okupacji, raz З tygodпie, raz б ty
;odпi, to Ьгапо pod uwag~. Szkoloпo паs w Chorobrowie. Wieczo
-em і w посу cwiczylismy па polach pod wsiё}, w dzien kwaterowa
Іsmy, wszystko ро cywilпemu. Pami~tam podputkowпika .,Rudego" 

z War~za, prowadzH te szkoleпia. 
Rojowym miaпowat mпіе .,jahoda". Оп wszystko dobrze wiedziat. 
Jak szlismy па Wtodawszczyzп~. dоіё}сzопу do паs zostat па 

c-zotowego taki ;,Arkusza", cos zawiпH jako czotowy w іппуm od
dziale ... Podlegatem pod піеgо. Odpoczywamy ро marszu . .,Arku
sza" skuШ si~ і juz spi. Му піе zauwazylismy go і піе zbudzilismy, 
~dziemy dalej. w koncu przeszlismy z 10 km, jak ро Ііпіі idzie, ze 
nie ma .,Arkuszy". No to .,Krapka" m6wi, ze bior~ dow6dztwo паd 
czotё}, Ьо tеп m6gt па przyktad zdezerterowac. Rапо st6jka mбwi, 
ze zbliza si~ do lasu jakas osoba. Od razu alarm . .,Arkusza" odпalazt 
nas jedпak ро sladach. 

Byt tez taki .,tys", za kar~ oddaпy do паs ... Gdy [w 1944 r.] раІопо 
\Vasylбw, оп m6gt піе pozwolic па spaleпie wsi, byt dow6dcё}, miat 
z ЗО os6b. 

Kto w pana roju obslugiwal karabiny maszynowe? 
~ajpierw Chetmszczaпie, potem .,Маtупа", .,Kozaczok", .,Koпasze
wicz" ze Szczepiatyпa, .,Hrizпy". 

laki mieliscie uzbrojenie? 
Kazdy r6j musiat miec 1-2 karabiпy maszyпowe. Musiat, bez wyjё}t
ku. Jesli mielismy zdobyczпё} bron, to w roju mogty Ьус і З karabiпy 
maszyпowe. Rojowi przewazпie mieli pistolet і fiпk~ аІЬо пiemiecki 

: 
1 ]arostaw (Miroslaw?) Ciona "Zymajlo" - dow6dca grupy lCJcznosci szta

tlu Okr~gu Wojennego "Bug", utrzymuj<}cej lini~ kuriersk<} mi~dzy kierownic
rwem Kraju Zakerzonskiego w RP а gt6wnodowodz<}cym UPA Romanem Szu
chewiczem "Tarasem Czuprynk<}" w USRR. 
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automat. )а caly czas mialem fiпk~, trzeba ЬуІо umiec z піеj strzelac, 
піе seriami, Ьо szybko si~ grzala. 

)ak dzialaly boj6wki? 

Taka bojбwka ")аsепіа" to пaprawd~ ЬуІо cos. Potrafili przejsc calct 
Polsk~ і dojsc па Mazury. Gdyby si~ lepiej zakoпspirowali, піе zro
bili skoku па spбldzielпi~, Ьо ludzie паsі піе mieli со jesc, zeby ich 
utrzymac ... 

Mieliscie sanitariusza? 

Tak, "Каlуп~". 

Kto ЬуІ zast-:pcct "Кrapki"? 
"Krylaty", Chelmszczak, z W}'Zszym wyksztakeпiem, bojowy chlo
pak, піе wiem, gdzie zgiпёJI. )ak mielismy isc przez tеп most w Hru
bieszowie, to оп tych trzech pierwszy zobaczyl, zapytal polskiego 
l<tczпika, со robic і zaraz skoczyl ich rozbroic. Сі zdёJzyli mпіе rапіс. 
Rozbroili ich і prowadzёJ. "Krylaty", slyszalem, mбwi do Polaka: "Ро 
cos strzelal?". А l<tczпik akowiec: "Со si~ z піm b~dziesz patyczko
wal?". І tеп akowiec ich zastrzeШ, dwбch. 

)ak wyglctdaly kary w oddziale? 

Kary byly, Ьісіа піе spotykalem, u "Jahody" tego піе praktykowaпo. 
Dokoncz~ teraz о tym, jak wylizywalem si~ ро гапіе па hrubie

szowskim moscie. Dlugo піе moglem sprawпie ctiodzic. Powoli wra
calem do sH, ale о powrocie do oddzialu піе ЬуІо mowy. Wok61 ро 
oblawach w ubieglym roku prawie піе ЬуІо juz пaszych ludzi. Na po
lach obrodzily zboza zasiaпe w ubieglym roku. Przyjezdzali Polacy, 
kosili і zabierali. jedпa kobieta z Dutrowa, ktбra miala dziewczyпk~; 
z akowcem, z~a sierpem. )ak to zobaczylismy to we trzech poszli
smy z kosami jej роmбс. Іппі паs widzieli, mielismy pistolety, аІе оп і 
si~ паs піе ЬаІі апі піе doпosili. 

Zпowu przyszly oblawy. Chowalismy si~ w kryjбwkach, do wsi 
przychodzilismy ро zywпosc, od soltysa Dumki otrzymywalismy 
chleb. 

jedпego razu poszedlem z dziewczyпami zamaskowac schron 
w Przewodowie. Zrobilismy to, wlazlem і spi~. Zacz~o switac, 
przez lufcik do schroпu wpadalo juz swiatlo. Nagle slysz~; kroki. 
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Lec<J dziewcz~ta. wyci<}gaj<J skrzyпk~ z wlazu do schroпu і krzycz<}: 
.. Uciekaj! lch zlapali і prowadz<J do lasu liskowskiego, jak ktбry піе 
wytrzyma, to сі~ zdradzi, uciekaj!". Przeszedlem do drugiego schro
nu і myslalem, со dalej. juz wczesпiej ludzie szemrali, ze Dumka to 
ageпt, ze trzeba Ьу go wyprowadzic і zrobic koniec ... M6wilem zeby 
przestali gadac, Ьо піе maj<J zadnych dowodбw. Tymczasem potem, 
az w 1960 г., pami~tam, dowiedzialem si~ od takiej Haпuski, ze 
Dumka chcial па nas zameldowac, Ьо wykopalismy jego kartotle ... 
А my піе zawsze moglismy przyjsc do wsi, wi~c je kopalismy. Z dru
giej stroпy Haпuska nie chciala zawiadomic о tym bojбwki, zeby go 
sprawdzila. Nie chciala miec go па sumieпiu. 

)edпak піс si~ піе stalo. Do wsi przyjechalo wojsko, jutro ostat
nich 5 rodzin ma zostac wysiedlonych. Dziewczyпy zaraz mi о tym 
powiedzialy. Daiy bochenek chleba і poradzily udac si~ do Polak6w, 
Ьо РоІасу m6wili, ze mi pomog<J. Ze З dпі sp~dzilem u Polak6w, ale 
ile moglem u пісh Ьус? W Wasylowie zostali starzy Klym і Klymi
cha. Dali mi trzy і рбl tysi<Jca па drog~. Dostalem si~ do Tyszowiec. 
Z jedпym chlopem usiadlem па wбz і dojechalem do Zamoscia. Od
jechalem poci<}giem z tamtejszej stacji kolejowej. Dojechalem 21 li
stopada 194 7 г. do todzi, do rodziпy. [ ... ] 

Тlumaczenie z jt:zyka ukrainskiego. 
CPAZU, zesp6152, inwentarz 1, sygnatura 29, wspomnienia Teodora lwanojki. 



Rozmowa 
z Eugeni uszem 

Koz~· 

Eugeniusz Koza "Bohun" 

Zacznijmy od pana rodzinnej miejscowosci. 
Szychowice1 byly ladnq, wielkq wsiq, liczyly 180 numer6w. Ulice 
mialy ksztah: tryzuba. Domy staly w kupie, tylko kolonia byla roz
ciqgni~ta. 

)ak powstala kolonia? 
W ramach scalenia gruntбw. Nie chodzi о polskq koloni~, Polakбw 
nie bylo, to znaczy bylo ich trzech. 

• Eugeniusz Koza ,.Bohun" - ur. w 1926 r. w Szychowicach, w UPA od sierp
nia 1944 r., sluzyl m.in. w kompanii ,.Wi\ki"-3; w 1946 r. zwolniony ze sluzby, 
p6znym latem 1947 r. wyjechal na Ziemie Zachodnie, czlonek fikcyjnej siatki 
agenta Leona tapinskiego ,.Boguslawa". Zapis rozmowy z 2010 r. 

1 Szychowice - wies w powiecie hrubieszowskim. Ро raz pierwszy wzmian
kowana pod koniec XIV w., istniala zapewne jeszcze w czasach staroukrainskie
go Кsiє:stwa Halicko-Wlodzimierskiego. Cerkiew wzmiankowana od 1538 r., 
dw6r od konca XVIII w. Spis ludnosci z 1921 r. wykazal we wsi 634 Ukrainc6w 
na 675 mieszkanc6w; w folwarku 79 Ukrainc6w na 133 mieszkanc6w. W la
tach miє:dzywojennych istniala we wsi kom6rka KPZU, kilku czlonkбw prze
szlo na stronє: radzieclщ ро wrzesniu 1939 r., аІе nastє:pnie wr6cHo. W czasie 
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Jacy? 
Chodzili do kosciola w Krylowie, rozmawiali raczej ро ukrainsku. 

То ЬуІі tzw. zajadali РоІасу? 

Nie, no mo:ie jeden byl bardziej swiadomy, Talar. Z Ukrain~ o:ienio
ny byl Polak Korczynski, jeden jego syn byl w UPA, u "jahody". Cer
kiewnego diakona syn te:i byl w UPA, "Alosza", о, to byl taki chlop! 
Starszy ode mnie 2-3 lata. jego brat ksiё}dz zostal zamordowany. Po
r:in~li go no:iami, pochowany na naszym cmentarzu2

• 

Kto jeszcze z pana wsi ЬуІ w podziemiu? 

О, Stiopa Cebuliw "Sojka", Wanka Nahirny ... ,,Alosza" siedzial w Kry
towie, аІе jak nasi wybili tam posterunek, to go wypuscili. 

Mieliscie роІsІщ kolonit:? 
Pan sprzedal ziemi~ і przyjechal, ale utrzymal si~ kr6tko. Byla te:i 
druga, osobna wies Zablocie, grozna dla Ukrainc6w. Spalili і wymor
dowali t.ask6w razem z oddzialami z BHgorajskiego. Du:io wsi wte
dy spalili Polacy ... А potem, jak si~ "jahoda" і "Karpo" rzucili, о, to 
ЬуІі ludzie! Nie dow6dcy, а ojcowie! 

Jak powstala ta kolonia? 
Przez dawnych pan6w, со ziemi~ dostawali za walk~. А сі dostali 
ziemi~ ро panach, аІе ich tu wczesniej nie bylo: jak byscie wzi~li od 
nas а:і do Przemysla, to tu przed І wojnct nie bylo :iadnych polskich 

okupacji utworzono ukrair'tslщ szkolt: podstawowct; do marca 1943 г. miescH 
si«: w Szychowicach posterunek niemieckiej Ukrair'tskiej Policji Pomocniczej. 
Wg spisu ludnosci z 1943 г. wies zamieszkiwato 796 Ukrainc6w і З 14 Polak6w. 
W dniu 1 О marca 1944 г. oddziaty АК і BCh popclnily mord zbiorowy na cywil
nych mieszkancach Szychowic narodowosci ukrainskiej, zabijajctc nie mniej, 
jak 176 os6b wg danych ukrainskich, 137 wg danych polskich. Wojsko Polskie 
w okresie 20-25 czerwca 1947 г. w ramach akcji .,Wista" deportowato ze wsi 
4 7 os6b narodowosci ukrainskiej. 

2 Sergiusz Zacharczuk (1915-1943) - ksictdz prawostawny; ur. w Szycho
wicach, absolwent Prawostawnego Seminarium Duchownego w Кrzemiencu. 
Ро wySwit:ceniu objctl parafit: w Nabrozu, gdzie 6 maja 1943 г. zostal zamordo
wany wraz z 15 osobami narodowosci ukrainskiej przez zolnierzy АК z kom
panii "Nabr6z-tykoszyn". 
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wiosek czy kolonii, а sami Ukraincy. І do Chelma, і za Chelmem az ро 
Wlodawszczyzn~ sami Ukraincy! А potem, ро tej wojnie, zaczctl ich 
osiedlac PHsudski. І to si~ rozwin~o. 

)ak nazywal sic: ten pan? 
Rulikowski, Ruryk, byl z Ukrainy, dostal tu majC}tek Grafk~. Byla 
і druga kolonia. 

)ak zachowywal sic: Rulikowski podczas wojny? 
Podczas wojny nasi ludzie byli w RosjP, а jak wracali, to оп temu 
рбl metra kartofli, temu to, wszystkim cos przydzieШ. jak przyszli 
pierwszy raz Ruscy4, przechowal si~ w psiej budzie. W jego majcttku 
pracowali przewaznie Ukraincy fornale. Przechowali go. Potem wy
jechal do Hrubieszowa, chodzH z garnuszkiem ро zup~. 

То on nie ЬуІ tzw. zawzic:tym Polakiem? 
Mozna powiedziec, ze nie byl zawzi~tym Polakiem ani zawzi~tym 
Ukraincem. 

А jak dzialala tu polska і ukrainska partyzantka, to opowie
dzial sic: ро czyjejs stronie? 
Nie, przewaznie гоЬН to nauczyciel Gerbicz. W majcttku byl Galka 
і Sliczniuk. Сі trzymali z paгtyzantkct polsk<}. 

Sliczniuk to ukrainskie nazwisko. АІе trzymat z Polakami? 
)akby byl Ukrainiec, to nie trzymalby z polskimi partyzantami. Ger
bicz mieszkal w szkole, zostala spalona. 

Pгzezkogo? 

"Przez kogo?". Wiadomo kogo. 

Со robil? 

3 W 1915 г. cofajёlce sic; przed агmіёІ niemieclщ і austro-wegierslщ wojska 
rosyjskie zmusHy ukraiftslщ ludnosc prawoslawnёl Chelmszczyzny do ucieczki 
w glёtb panstwa rosyjskiego. 

4 Wladza komunistyczna па terenach, skёtd pochodzH autor, zostala usta
nowiona przez Armic; Czerwonёl ро raz pierwszy we wrzesniu 1939 г., а drugi 
w lipcu 1944 г. 
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Nie byl grozпy podczas wojпy. Przed wojпct пalezal do komuпistycz
пej orgaпizacji, budowal komuп~ w Szychowiczach, potem poszedl 
do partyzaпtki і jej pomagal. 

M6wil pan, ze ЬуІ grozny. 
Grozпi ЬуІі сі, ktбrzy паs zabijali і раІіІі, а о піm tego піе slyszalem. 
Potem mial kilka sklepбw w Hrubieszowie. 

Galka ЬуІ w polskim oddziale partyzanckim? 
Tak, Sliczпiuk chyba піе. 

W dworze sluzyli polscy foгnale? 
)esli chodzi о tych "Polakбw", to przewazпie ЬуІі to dawпi Ukraincy, 
аІе ich zmuszoпo, Ьо jak піе mieli roboty, to szli do рапа. Wyszla 
ustawa, ze za ргвс~ trzeba bylo si~ przechrzcic, і to ЬуІі sami prze
chrzci. Stawali si~ ро jakims czasie dobrymi Polakami. І wszyscy 
rozmawiali ро ukrainsku, przychodzili do wsi, chodzili do cerkwi, 
аІе ЬуІі Polakami. 

Со stalo sit: z nimi wtedy, jak w 1943 г. zaczt;ly powstawac pol
skie oddzialy partyzanckie? 
То опі do пісh poszli, Ьо РоІасу, jak si~ za пісh wzictl "jahoda", uciekli 
za Hrubieszбw па polskie wsie. А polscy partyzaпci szli ро to, ze 
zabijac Ukrainc6w, о tym kazdy wiedzial ... 

А сі foгnale? 

lch zabrali і опі poszli, wszyscy ЬуІі w partyzaпtce. 

Czy ktos z Polak6w z obydwu kolonii ЬуІ tu przyw6dat? 
Z tego, со ja sobie mysl~. to prowodyrem byl taki Basaj. PochodzH 
chyba z kоІопіі w Malkowie. Do піеgо przylctczyl si~ Galka і ... lch tu 
byto ... 

)ak iyliscie przed wojnct z kolonistami? 
Nie bardzo. Z tymi tu, z Grafki, со jak па Cichobбrz, to tak, chodzili
smy do siebie па zabawy, аІе z tymi z Zabtocia піе. 

Dlaczego? 
Во опі od razu ЬуІі пastawieпi do паs jako wrogowie, wprost. Nie 
lubili Ukraincбw і tyle. То і my ich піе lubilismy. 
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Dlaczego z tymi z Grafki mogliscie sit: porozumiec, а z tymi z Zа
ЬІосіа nie? 
Опі przyjechali przed samct wojп<}. Przyjechali glodпi і bosi, паsі ich 
karmili. Tamci ЬуІі іппі, піе wiem, skctd si~ wzi~li і со to bylo. 

Mieszkali u wa Zydzi? 

Mieszkal jedeп. Byl і Niemiec, mial mІуп. Taki Niemiec, ze jak Niem
cy wybrali koпtyпgeпt і піе bylo со jesc, to dal mctki. Spoczywa па 
cmeпtarzu w Szychowicach. 

Mieliscie cerkiew? 

Mielismy wielkct cerkiew. Parafia byla z Modryпia, z Mircza, z іппусh 
wsi tez, пawet z Krylowa, Kosmowa. Aha, ziemi~ pod cmeпtarz dal 
za darmo dziedzic Rulikowski, а ЬуІу dwa stare. 

Jakich mieliscie ksit:Zy? 
Dobrych, pami~tam Arteckiego, ale ja cerkwict si~ піе iпteresowa
lem. Мпіе iпteresowala UPA і te rzeczy ... 

Gdzie mieszkal? 
Na drugim cmeпtarzu, mial 40 hektarбw ziemi. То byla ziemia ро 
tych, со піе wгбсіІі z Rosji z І wojпy. РІеЬапіі піе ma, sploп~a, jak 
palili wies, wszystko spalili ... Cerkiew гоzеЬгапо, пasz patriarchat 
moskiewski5 j<} sprzedal і Polacy j<} rozebrali, ро wojпie6• Tam teraz 
stoi wielka !іра. 

Кsi&~dz ЬуІ swiadomy narodowo? 
Tak, prawil jeszcze ро moskiewsku, ale сhбг odspiewywal ро ukra
insku. А teraz przyszli do паs ksi~za, ktбrzy depczct ziemi~ ukrainskct. 
Trzeba byloby ich przegпac, zdrajcбw ... Patriarchat Moskiewski ... 
Jak taki Patriarchat Moskiewski moze Ьус па ziemi ukrainskiej!? Ja
kie u паs mog<} Ьус kапопу cerkiewпe? Tylko ukrainskie! 

Czy ЬуІа szkola? 

5 Autor sugeruje podpoгzctdkowanie Polskiego Autokefalicznego Kosciola 
Prawoslawnego w RP Rosyjskiemu Patriarchatowi Prawoslawnemu w Fede
racji Rosyjskiej. 

ь Cerkiew szychowicka pгzestala istniec w 1946 г. 



Rozmowa z Eugeniuszem Kozq 531 

Tak, splon~a. Mam З ldasy. Bardziej paslem bydlo, niz chodzHem 
do szkoly. Nie chcialo mi sic: chodzic do polskiej szkoly. Dopiero za 
Niemcбw, jak przyszla ukrainska, to polubHem і szkolc:, і nauczycieli. 

Jakich nauczycieli pan pamit:ta? 
Теп Gerbicz ЬуІ, potem іппі. 

Jaka Swiadomosc narodowa panowala we wsi? 
Za Polski Ruscy, а za Niemc6w wszyscy zrobili sic: Ukraincami, ale 
kto tam со z tego wiedzial, jak ani czytac, ani pisac nie umial. Jak mu 
powiedziano, takim byl. 

Za kogo uwaial sit: panski ojciec? 
Za Ukrainca. 

Wczesniej, jak pan powiedzial, wszyscy mieli Ьус jakoby Ruski
mi ... 
А со оп tam mбgl, jesli піе mial szkoly, polityk<t sic: піе zajmowal. 
Zrozumial za Niemcбw, jak wszyscy stali sic: Ukraincami. Bystrzej
sza byla tu moja mama. 

Ukraiпa przyszla рбzпо, а tak to slowa "Ukraina" nikt піе znal, 
1а tez go nie znalem. Mбwiono Ruscy, по tak, Ьо Rosja zajmowala te 
ziemie. Ruscy і Ruscy ... , ale z czasem ludzie doszli, ze S'l Ukraincami. 
Potem wszystkich wywiezli. 

Pn:ed wojnct ЬуІі we wsi ukrainscy dzialacze narodowi? 
Byli, trudпo mi przypomniec sobie пazwisko, пawet samoobroпa 
ЬуІа, jedeп zostal wywieziony па Ziemie Zachodпie. 

Swiadomym ludziom gospodarka szla lepiej, utworzyli kasc: 
oszcz~dnosciow'l. Reszta to biedosia, troch~ ziemi і dzieci kupa, pra
cowali, jak mogli. We wsi byly tylko З murowane domy. 

Panski ojciec іІе mial ziemi? 
Cztery і рбl hektara. 

ІІе dzieci? 
Trzech synбw. Dwaj zostali zamordowani, ja zostalem. Starszego 
zlapali і zamordowali w lesie. А drugiego, jak palili wies. Zamordo
wali dziewi~c оsбЬ z jego rodziny ... 
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Jak zamordowali pierwszego? 
Wracal do domu pod lasem, gdzie kupH ziemi~ od рапа. Gdy zacz~ 
si~ te akcje, w посу spal u паs, а па dzien wracal do siebie, і zlapali 
go w lesie. Nawet піе wiemy, gdzie zostal pochowaпy. 

Nie znalezliscie сіаІа. 
)akiego ciala!? Kto Ьу szukal?! Kazdy si~ chowal. )ezu kochaпy, со tu 

si~ dzialo! Mlodszy, Miszka, zgiп<tl w akcji. 

DosЩpne ЬуІу gazety аІЬо ksictzki? 
Tak, "Zolotyj Kolos"7 ze Lwowa, kaleпdarze, dzieci~cy "Dzwiпoczok". 
Za Niemc6w ludzie zacz~li kupowac ksi<tzki. Му mielismy wtedy 
duzo ukrainskich ksi<tzek. 

Za Niemcow powstala tu jakby Ukraina. 
Tak, о, пawet wielka Ukraiпa byla za Niemc6w. Ludzie w koncu do
wiedzieli si~. kim S<t і kazdy stal si~ szczerym Ukraincem. 

Powstala sp61dzielnia? 
Tak, urz<tdzaпo w піеj tez zabawy. Spalili j<t паsі, Ьо zacz~li przyjez
dzac Ruscy і kwaterowac w піеj. 

Przed wojncw doszlo do napit:t we wsi, aresztow? 
То w Malkowie, w Krylowie w czasie burzeпia cerkwi aresztowa
пych zostalo wiele ludzi, Ьо dzialala orgaпizacja komuпistyczпa. Zo
stal zabity jedeп і pochowaпy w polu, komuпista albo polski szpieg. 
Policja kilku aresztowala. 

Jak ludzie zareagowali па upadek Polski? 
U паs ludzie przyj~li Niemc6w, mysl<tc, ze Niemiec da wolп<t Ukraiп~. 
Zylismy z Niemcami dobrze, Ьо і dali, byla policja ukrainska, w Hrubie
szowie byl пasz przedstawiciel powiatowy, і my пaprawd~ myslelismy, 
ze Ukraiпa zmartwychwstaпie, а опа do dzis піе zmartwychwstala. 

Gdzie ЬуІ posterunek Policji Ukrainskiej za Niemcow? 
W Krylowie. Nie mozпa powiedziec піс іппеgо, jak to, ze dzi~ki ukrain
skim szkolom і policji ukrainskiej dowiedzielismy si~ о tym, ze 2:yjemy. 

7 
.. Zloty Kolos" - kalendarz ukrair'lski p:-zeznaczony dla mieszkar'lc6w wsi. 
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Ро froпcie Polak6w па tym posteruпku ЬуІо cos z ЗО chlopa. "Ja
hoda" zrobH па пісh akcj~ і wybH. 

Іаk zachowywala si~ policja za Niemcow? 

W porzctdku. 

А w stosunku do Polakow? 
Przesladowali ich. Uprzedzali пaszych ludzi, robili па пісh zasadz
ki ... 

Na spokojnych Polakow? 
Gdziez tam! Tylko, jak zacz~ si~ polskie partyzaпtki піе partyzaпt
ki! 

Czy сі policjancJ zabili kogos z Polakow? 
Nie powiem, Ьо czego піе wiem, tego піе wiem. 

Со dzialo si~ z panem podczas wojny? 
Paslem krowy, а jak troch~ podroslem, to byla szkola ukrainska, wy
sypywalismy mogily ро wsiach, w Malkowie, Krylowie. То przyszlo 
z Galicji, Ьо do паs za Niemc6w przybyli паsі z Galicji, пauczyciele 
і гбzпі іппі swiadomi ludzie. Nas zbudzHa Galicja, Ьо do dzis byliby
smy ... W Szychowicach піе wysypalismy mogily, aha, піе, cos bylo, 
wіепіес cierпiowy ... РоІасу te mogHy potem rozпiesli. 

Pny tych mogilach odbywaly si~ uroczystosci? 
Budowalismy Ukraiп~, zacz~lismy si~ czuc Ukraincami, zacz~lismy 
si~ podпosic, mlodziez, Ьо to bylo porozrzucaпe, jak рап wie. Zacz~
lismy zyc tct Ukraiпct. 

Ukrainscy soltysi, jedпi dobrzy, drudzy zli. О пісh to trzeba Ьу za
czctc iпaczej ... То zaczп~ od samego poczcttku. jedeп soltys byl taki, 
ze sluzyl Polakom, potem Niemcom, przyszli Ruscy, to Ruskim. Sol
tys Stefaп Gres chodzH па chбr, spiewal, і sctsiadka Maria Kuraszko 
si~ z піm zwctchala. Potem паsі spalili spбldzielпi~, Moskale zacz~li 
wywozic ludzi za Bug. Та piekla chleb і zараШа si~ jej chata. Со опа 
robi? Idzie па milicj~ do Krylowa, ze jct baпderowcy spalili. А to bylo 
tak, ze jak do пісh ktos zaszedl, to juz czysty піе wyszedl і опа zacz~a 
wspбlpracowac. W tym czasie паsі z Wolyпia, ktбrych chcieli zabrac 
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do armii, uciekli do паs, z broпict. z 1 О оsбЬ, ukrywali si~. Kuraszka 
siedziaia u dwбch tych chiopakбw z Wotyпia, со zasiedli w jedпym 
domu, Ьо wies Ьуіа spaloпa. Chciaia, zeby soitys si~ z пісt zепН, оп 
піе chciai, to опа паmбwНа tych dw6ch, zeby go spalili. Caict rodziп~ 
spalili zywcem, matk~. cбrk~. dziadka, jego, tylko sуп Ьуі па kawa
lerce. Wyszio па kogo? Na UPA. Wtedy паsі ich drapп~li. Przyzпali 
si~. mieli ich sctdzic, ale jeszcze pojechali ро Kuraszk~. Przez przypa
dek zпalaziem si~ wtedy przy oddziale, to zaczctiem prosic dowбdc~. 
Ьо опа Ьуіа mojct cioteczпct siostrct. Byiem пajmiodszy, rodziп~ mi 
zabili. Ludzie przeciez wiedzie\i, ze brat "jaropoik" Ьуі partyzaпtem. 
ja jestem w partyzaпtce. Ludzie b~dct mбwili, powiedziaiem mu, ze 
UPA zabija obcych і swoich. Przyzпali mi racj~. darowali, dowбdc~ 
tych z Wotyпia zabili, tylko jego. 

Wгocmy do okupacji. )ak zacz~a sit: wasil mit:dzy Ukгaiilcami 
а Polakami? 
Z poczcttku za Niemcбw Ьуіо dobrze, tylko potem tam8 паsі chcieli 
wygпac Polakбw z Ukraiпy. Опі uciekli do паs, zacz~li si~ orgaпizo
wac, а і tu і tam byty polskie wojskowe koloпie, пawictzali koпtakty. 
І zacz~li паs ра\іс, zabijac, Ьо пikt ... Przewidywalismy cos takiego, 
Ьуіа juz samoobroпa, z policji ukraiilskiej uciekali chiopcy, jak "Ja
hoda". 

)ako to sit: toczylo w samych Szychowicach? · 

Spalili 180 оsбЬ. Wczesпiej juz ktos tez zostai zabity, z Cichobбrza 
m~zczyzп~ zabili, tu pod lasem jedпego zabili. 

Kto zoгganizowal samoobront: w pailskiej wsi? 
Kto? Byiem jej czioпkiem, ale jesliby to zaczctc wycictgac, to u Пds 
пajpierw palili cerkwie, potem przychodzili zoiпierze do wiosek 
rzucali Ukraiilcom szkio do mctki9

• We wsi jeszcze przed Niemcamї 
cos takiego si~ zawictzaio. Chiopi chodzili z paikami, przepasaпi po
wrбsiem, zпaczyio, ze swбj. Potem, juz za Niemca, пiektбrzy posz!i 
do szkoty, jak Wailka, do Hrubieszowa. W szkole tez cos si~ zaczynз-

8 tam nasi chcieli wygnat Polak6w - autor ma па mysli Wo!yn. 
~ Chodzi о przesladowania і szykanowanie ludnosci ukrainskiej przez pol

skie formacje panstwowe w latach ЗО. ХХ w. 
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to organizowac і tu tez zaczc:lismy sic: organizowac. Nie wiem, kto to 
гоЬН. То byto u Mrygasa, na drugim koncu wsi. 

Dokladnie со to ЬуІо? 

Odbywaly sic: spotkania, jeden z karabinem, drugi z pistoletem, kaz
dy zaczctl wycictgac ze strzech to, со miat. Schodzili sic:, zeby pilno
wac poza wsict. Spodziewalismy sic:, ze cos Ьc:dzie ... 

ІІu was ЬуІо? 
Z 10-12, mtodziez 

Przeszkoleni? 

Nie, nikt nigdzie sic: nie szkoШ, ale juz byt "Jahoda", "Кагро", byt od
dziat "Jahody", ale jakos inaczej sic: nazywat, nie pamic:tam, potem 
byt kuren. Zaczc:ll trochc: zabijac w koloniach, w Malkowie. W koncu 
poszedt tu na kolonic:. Ьо dowiedzielismy sic:, ze tu cos sic: dzieje. "Ja
hoda" z oddzialem poszedt, zranili jednego od nas, jakie miat pseu
do? ... Leczyt sic: w Konotopach. Trafili tam akurat na polski oddziat. 
Zaczc:Ja sic: strzelanina, nasi sic: wycofali. 

Potem ро jakims czasie polska partyzantka napadta na naszct 
wies. Nie tylko na naszct. na wsie dookota, w jeden dzien 10

• Scictgnc:li 
wielkie sily, z nimi і Ruscy ЬуІі, Ruscy. 

Gdzie w tym czasie pan sit: znajdowal? 
Bytem na warcie samoobrony. Moja warta wtasnie sic: skonczyta, 
byto nad ranem. Poszedtem do domu, polozytem karabin z obcic:tct 
lufct і sic: polozytem, jak oni zaczc:li раІіс. Patrzc:, а oni juz tu lecct! 
Tato krzyknctl. zeby ratowac bydto. WypuscHem konie, jatбwkc:. 
а ten juz mnie przyuwazyl і strzeШ, w drzwi trafН. Skoczytem z oj
cem za stodolc:. Wszystko przepadto. 

Со z samoobгonct? 

Mikotaj Sotoducha byt па warcie. Od ich domu zaczc:Ja sic: UPA. lch 
dom stat w polu. )ak nasi uciekli od Niemc6w, to tam ukrywat sic: 

10 W dniach 10-11 marca 1944 г. oddzialy АК і BCh z Hrubieszowskiego 
і Tomaszowskiego dokonaly mord6w zbiorowych w l:.askowie, Sahryniu, Szy
chowicach і innych wsiach ukrainskich. 
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,.Karpo" z policji, ,.jahoda" z SS dywizji ... Ukrywali si~ przed Polaka
mi. 

Dlaczego trafili akuгat do Soloduchow? 
Tu mieli oparcie w tych studeпtach z Hrubieszowa. Опі juz wcze
sпiej si~ koпtaktowali, zпаІі ,.Karpa" і ,.jahod~". mieli lqczпosc ze 
sobq. Dom Soloduchбw byl w polu, ро komasacji, tam пikt піе za
chodzH, mi~dzy wsiq а koloпiq, jak па Mircze. 

llu ludzi ukrywalo sit: u Soloduchow? 
Kolka byl staпiczпym, ojciec pomagal. Na poczqtku byl ,.Karpo" і "Ja
hoda", potem zacz~o ich przybywac, oddzial, kolo ЗО оsбЬ. Potem 
і kuren do пісh mбgl zajsc .. 

Wrocmy do samoobrony і palenia wsi. 
Na warcie ostatпi byl Kolka. Опі skradali si~ do wsi ро cichutku, 
chcieli wybic wszystkich. Kolka strzeiН z karabiпu. jedпego trafН. 
j~kпql. Podeszli do wsi moze па 1 О krokбw, wies jeszcze піе byla 
rozkomasowaпa, w kupie wszystko, to 10 miпut і juz! І Kolka uciekl. 
Іппі tez. We wsi byl jakis oddzial w jedпym domu, zostawili karabi
пy, diegtiara ... ,.armia", chyba ЬуІі od ,.jahody" ... 

llu ich ЬуІо? 
Ze 6 chlopakбw, mlodzi, bez szkoleпia. 

Zatem nie bronili~cie sit: we wsi? 
jaka tam оЬrопа ... ? KaZdy zlapal со mбgl і uciekal, dzieci піе dzieci. 
Niedaleko rzeczka plyп~la, zamarzпi~ta. jeszcze dziecko przeпio
slem, Ьо tylko 4 doliпkct mozпa bylo uciekac do Cichobбrza ... Gdyby 
woda byla wysoko, to піе ucieklby пikt, bylibysmy okrctzeпi. Chcia
lem przeskoczyc z drugim dzieckiem, jak Ібd si~ zalamal. Chcialem 
zdjqc but і wylac wod~. jak przeleciala kolo mпіе seria z automatu 
То pobieglem z wodct w bucie. Опі szli. Przeszli przez wies w 10 mi
пut, kogo spotkali, tego zabili. 

Со dzialo sit: wtedy z pana rodzinct? 
Wypuscilismy bydlo і za stodol~. Uciekamy. jeszcze роІесіаlеш 
і krzykпctlem, zeby wychodzili z buпkra, Ьо palq. Pod stodol<1 byl 
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tеп buпkier, siedzial tam brat, bratowa, brata rodzice і bratowej, 9 
оsбЬ, sctsiadka wpadla jeszcze ... Опі moze Ьу і uciekli, ale ta sctsiad
ka wleciala. 

Pгosz-: podac imiona і nazwiska tych ludzi. 
Mlodszy brat Miszka, jego zопа Напіа, jej rodzice, sctsiadka Напіа 
zwaпa Aпtoszczyпa, moja mama Nastia, dwoje dzieci Romaпa і jego 
Z.опа, 9 оsбЬ. Wszyscy zgiп~li. podusili si~. Ьо jak сі zapalili .... Dzieci 
піе mialy wi~cej, jak 12 lat. 

Wok61 wsi samoobгona miala okopy? 
Nie miala ... 

W polskich ksictzkach mozna pгzeczytac, ze nasze wsie ЬуІу 
umocnione. 
Ріс па wod~. to tak, jak w Prehorylem mial Ьус пasz sklad Ьrопі. 
Nikt піс піе miaJ. Ktos mбgJ miec okruch polskiego karabiпu czy car
ski pistolet. 

)ak toczyly sit: dalsze wydaгzenia? 

Dolecialem do Cichobбrza. Z cmeпtarza popatrzylem, со si~ dzieje 
we wsi. Tam si~ dopalalo, оп і kradli, rabowali. Zobaczylem, ze "Jaho
da" wraca z ТеrеЬіпіа czy z Sahryпia. Tam tez zostalo spaloпe. Sto
czyli tam b6j, ЬуІі wycienczeпi, brudпi. Wyrwali si~ па furmaпkach . 
.. Jahoda" mпіе zobaczyJ: "Ту, со w Szychowicach!?" - "ldz zobacz, 
spaloпe". Zakwaterowal z oddzialem w Cichobбrzu, w domu pod 
Kosmowem. Przyjechali Niemcy, со robili umоспіепіа w Kosmowie. 
Weszli па cmeпtarz, popatrzyli і tez tam піе poszli. І tak si~ skon
czylo. 

Кіеdу wгосіІ pan do wsi? 
Nie pr~dko. Trwalo to z 2 tygodпie, ludzie uciekli za Bug, jak zacz~li 
раІіс Kosmбw. Tato wrбcH па 2-3 dzien, wszystko to powycictgaJ. 
)а taki jakis bylem ... піе moglem па to patrzec. Tato zbH trumпy, 
аІе chyba ze sztachet, Ьо піе ЬуІо z czego. Na cmeпtarzu pochowal, 
w jedпym grobie. Ludzie mбwili, ze zgiп~lo gdzies 180 оsбЬ. Duzo 
ЬуІо rаппусh. 
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)ak ich chowano? 
W trumпie, bez trumпy, jak kto przywiбzl, tak zakopaJ. 

ІІе domow zostalo we wsi? 
Z 2-3 domy. Ро spaleпiu ludzie wracali, siedzieli, zacz~o si~ wywo
zeпie па Ukraiп~. Z 20 rodziп zostalo, zostaly wywiezioпe па za
chбd. 

Ceгkiew zostala ... 
Во milicja z KryJowa jak szJa, to zawsze tam si~ odprawialo, swiatlo 
si~ swiecHo, bali si~ zblizyc, Ьо cerkiew straszyJa. )ak wies palili, to 
si~ піе bali, az potem zacz~li si~ Ьас, jak паsі zacz~li im dawac ро 
kolaпach. Ludzie пiekt6rzy uciekli do cerkwi. 

Со dzialo si~ dalej z panem? 
ByJem jakis skoJowaпy, jak gJupi, піе miaJem rodziпy, wszystko wy
bite, погmаІпіе skoJowaпy. Chowali ludzi, а ja zamiast pJakac, smia
lem si~. а іппі pJakali, zrobHem si~ gJupi. Nie chciaJo mi si~ z ludzmi 
rozmawiac. BaJem si~ zajsc па cmeпtarz, mogJem tylko podejsc, ale 
піе wejsc. )akis czas mieszkalem we wsi. )ak przyszli Ruscy, posze
dlem do oddziaJu. 

Chodzi о nadejscie frontu? 
Byli u паs tacy, ze "Kaska, krzycz hura, Ьо Sowi.eci id<}!". І tacy byli. 
Іппі pluli im w oczy. 

Ruscy zаЬгаІі m~zczyzn do агmіі? 
ВгаІі, ale паsі па komisji tak zaspiewali ukrains~GI piesn, ze апі jed
пego піе wzi~li. Іппі z caJej okolicy poszli. 

Wczesniej poszedl ktos do dywizji "Galicja"? 
Tak, Groma і Zenka Bojczuk, jedeп byJ w ukrainskiej policji. Potem 
byli tacy, ktбrzy orgaпizowali UPA, wci<}gп~li і mпіе. W Cichobбrzu 
kwaterowali, jedeп z PawJowic dowodzH. Przyszli w посу, posze
dJem razem z іппуmі, ktбrych sci<}gali w okolicy. 

Dolщd poszliscie? 
Zakwaterowalismy па Wбlce Poturzynskiej. Тат byJ "Jahoda". War
ty, zmiaпy hasJa, przejscie па іппу tегеп соdzіеппіе. Kr~cilismy si~ 
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tu, jak Tudorkowice і az tam, jak Zпіаtуп, Przewod6w, Chlopiatyп, 
Myc6w. 

Оо jakiego oddziatu zostat pan przedzielony? 
Do oddzialu, do roja, byl taki "Krapka", do піеgо. Soteппym byl "Каг
ро", kureппym "Jahoda". 

Со sit: dziato dalej? Gdzie mieliscie walki? 
Wspomп~ о Niewiadomskim, jego brat byl w UPA. Szedl razem 
z паmі z W6lki chyba па Kosciaszyп. Rozerwal si~ graпat, rozerwalo 
mu brzuch.l оп, Niewiadomski, go dobH. Tego Niewiadomskiego to 
ja wczesпiej tak піе zпalem, az potem, jak do mпіе przyjechal і po
wiedzial: "Ratuj". О, bylbym go "uratowal", і siebie tez ... 

Raz zaszlo па~ kilku, jedeп z ruskiej armii, do domu. То miala Ьус 
kоІопіа, gdzie паsі wczesпiej kwaterowali z akowcami. "Nie, Ьо kro
wa mi zachorowala, musz~ do Hrubieszowa jechac ро weteryпarza" 
- m6wi gospodarz. Poszlismy do SC}siada. Zastalismy tam Maciuka 
z Piaseczпego, піЬу Ukraiпiec, ale poszedl za Polk~ ... mieszaпe to 
bylo takie. Bylo wesele. Maciuk m6wi: "Przyjdz do brata, to wyпio
s~ со weselпego". Przyпi6sl kawalek tortu, samogoпu. Wypilismy 
tгoch~. Niewiadomski m6wi, ze оп tu kwaterowal z akowcami, ale 
ja wczesпiej пigdy tu піе bylem. Nocowac poszlismy do drugiego 
domu. Patrzymy: poza stodolami jedzie furmaпka, па furmaпce po
licjaпt albo dw6ch. Przejechali. Przesiedzielismy do wieczora. Kola
cja u tego chlopa, dalismy mu tort, samogoпu tгoch~. Mial dziewczy
п~, Polak. Nasi, jak to паsі: bron postawili pod sсіап<}. Ja usiadlem 
za st6l pod okпem. Вгопі пigdy піе odkladalem. Zawsze kladlem 
па kolaпa. Naprzeciw siebie mialem drzwi. Otwieгaj<} si~ dгzwi. Na 
przedzie tеп chlopiec, za піm milicjaпci і: "R~ce do g6ry!". ja za au
tomat і ро drzwiach! ZwaШem lamp~ ze stolu, zgasla. І przez оkпо 
trach! Wpadlem па drugiego, Ьо опі zroJ>ili zasadzk~, аІе ЬуІі glupi, 
Ьо zrobili zasadzk~ па drodze. Mysleli, ze b~dziemy drog<} uciekac. 
StrzeШem, опі tez strzelili, krzyczeli. Odeszlismy przez роІе. 

)аІщ miat pan bron? 
Mialem pepesz~, wczesпiej dziesi<}tk~, аІе zamieпHem па pepesz~. 

)ak to sit: stato, ze trafiliscie pod Hrubieszow? 



540 Rozmowy 

То juz wszystko si~ rozpadato. Jedпi szli па wschбd, drugi па za
chбd, trzeci піе wiedziec dokctd. 

Slyszal pan о Koгczunku? 

Na Korczuпku byto tak. Poszedtem do domu, puszczaпo mпіе, Ьо 
tato byt sam. Pod lasem w Dolhobyczowie spotkalem si~ z bratem 
cioteczпym "Jaropolkiem". 

Bratem w jakiej linii? 
Мбj tato miat trzech Ьгасі, byt syпem jedпego brata. І піе pami~

tam, z kim jechatem ... Z "Jahodct", Ьо bytem w jego ochroпie ... І опі 

si~ spotkali, dobrze si~ zпali. "Jaropotk" byt гаппу, Ruscy go ztapali, 
skoczyt z samochodu і mu z automatu palce przestrzelili, leczyt si~. 

"Jahoda" powiedziat, zebym szedt. Mieli umбwioпe spotkaпie 
propagaпdy па Korczuпku czy cos, mieli si~ spotkac. Poszlismy. Tam 
jeszcze stal jakis пasz oddziat, піе pami~tam czyj. Zakwaterowali
smy w domu. "Jaropotk" mбwi: "Pбjd~ przewictzac r~k~". Tam, wyda
je mi si~, byta tez jego пагzесzопа z Chetma. І, tego, піе ma go і піе 

ma. Koto domu siedzieli chtopcy z Przewodowa, Zпіаtупа, chtop 
p~dzit samogoп па ogпiu. Poszedtem do brata і tak jakbym przeczu
wat, mбwi~: "Chodz, со tak siedzisz?" - "Juz wychodz~, tylko zmiem 
mi opatruпek". Wracam do оgпіа, а сі lecct przez las. Pyrkпctlem do 
пісh, mialem chyba пiemieckie empi, і w гбw. ~owem wzdtuz lasu. 
Сі z tych wsi ze mпct, а сі w chatupie, byto ich z 12, chcieli przedo
stac si~ do lasu. Tamci juz tam byli і па polu ... Strzaty trwaly tylko 
z 15 miпut. КІара. Zabici. Podjezdzalismy ze dwa dпі, zeby zabraC. 
to, skurczysyпy, Касару pilпowali. Dopiero chyba па trzeci dzien Ро· 
lacy przywiezli to wszystko do Pawtowic, tam zostali pochowaпi. 

W jaki sposob "Jaгopolk" trafil do podziemia? 
О, оп uczyt si~ troch~ w Sokalu, potem we Wtodzimierzu, potem 
w Czechostowacji, to byt fest cztowiek. )ak we Lwowie ogloszoпи 
пiepodleglct Ukraiп~, zostal aresztowaпy we Lwowie. Wykupil gc 
brat пauczyciela z пaszej wsi, miat mtyп. Brat poszedt uczyc sie 
о Chetma. Miat stamtctd dziewczyп~, zgiп~a razem піm. 

Wгotmy do oddzialu. 
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Od "Krapki" mпіе zabrali і jezdzHem z ")ahod;t", Potem trzeba bylo 
robic zaopatrzeпie, wzi~li "Sokola", а "Sokбl" mпіе wzi<Jl od ")aho
dy". Przebywalismy kolo Uhryпowa, tu bylo пajwi~ksze skupisko 
ludzi, stolic<J Galicji і Chelmszczyzпy to byl Uhryпбw. )ezdzilismy 
we dwбch ро wsiach, staпiczпi wyzпaczali dla паs zywпosc. Nieraz 
zabieralismy і 5-7 swin w jedп<J пос. Bralismy to do Pecykorowa 
kolo Starogrodu, tam kwaterowalismy w dwбch domach, mielismy 
rzezпika z Нопіаtупа. ВіІі swiпie, robili kielbasy, zalewali smalcem, 
do beczek, chlopi pomagali. І do lasu. Raz Ruscy zabrali паm calct 
kielbas~ z buпkra w lesie, kilkaпascie beczek, jechali przez Uhry
пбw і zarli. "SokH" martwH si~: "Zabiict паs, bosmy zle schowali". Za
cz~lismy chowac iпaczej, pod drzewem, drzewo zazпaczalismy. 

Dlugo ЬуІ pan ~ "Sokolem?". 

Оо czasu jak wojsko zacz~lo паs przyciskac, jak zacz~lismy si~ roz
chodzic. Kr~cH si~ jeszcze "Dawid", trafНem do піеgо, z ЗО оsбЬ, ale 
to wczesпiej, teraz byl rozczloпkowaпy, zacz~a si~ wywбzka. Zabi
to go wojsko. Weszlismy wieczorem do wsi, do Szychtorбw. Wojsko 
паs widzialo, "Dawid" zostal гап пу, dobili go. А jak zabili "Dud~", dali 
mi па utrzymaпie 12 chlopcбw. Ukraincбw wywozili. )а і dwa Wanki 
trzymalismy si~ razem prawie do samego konca. 

О jakich Wank6w chodzi? 

N іе chcieli isc do ruskiej armii, przeszli za Bug, ukrywali si~ па Pia
seczпym. 

Potem przyszedlem tutaj, spotkalem Niewiadomskiego, troch~ 
si~ kr~cilismy to za Hrubieszowem. Lekarz z Galicji dawal mi za
strzyki. Potem ja, tеп lekarz і "Romaп" poszlismy pieszo па zachбd. 
Мбj ojciec wyjechal па zachбd, tu піе mialem gdzie si~ podziac. 
Doszlismy chyba do Krasпegostawu w Polsce, wsiedlismy tam па 
poci<Jg. Odпalazlem ojca па wsi Ostrowiпa pod Olesпic<J, od siostry 
mialem adres, Ьо опа zostala. 

W Olesпicy przyszedlem па ryпek, spotkalem пaszych ludzi. Nie 
wydali mпіе, ja піе wydalem ich. W Ostrowiпie odszukalem ojca, 
а mialem juz dziewczyп~. wczesпiej па koci<J lap~ zylismy, uciekla 
przed akcj<J do Bydgoszczy. Odпalazlem i<t pod Ostrol~k<J. Wyrobi
lem tam dokumeпty і przyjechalismy do Olesпicy, do ojca. Ustat-
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kowalismy si~. zпalezlismy Jadпy dom. А tu do mпіе ро kolei przy
chodzc.t паsі chlopcy, adres mieli od siostry, ukrywali si~ w lasach 
strzeleckich. Podejrzewali, ze "Zепоп" zdradzH і ... przywiezli go za 
sob<J. І zaczyпa si~ Ukraiпa w Ostrowiпie. juz і z zagraпicy do mпіе 
przychodz<J, "Dоп", Petro Hojsaп, kogos tam zabili, і z radiostacj<J tez 
do mпіе. "Zепоп" пawic.tzaJ koпtakt z Baпder<J, jedпi szli па Ukraiп~. 
іппі wracali z Ukraiпy па Zachod. А wszystko to ЬуІо ріс па wod~. 
Wszyscy mowili, і Niewiadomski, і Lewosiuk, ze "Zепоп" to zdrajca, 
chociaz mieli bron ... 

Na podstawie czego wiedzieli, ze jest zdrajcct? 
Во poszedJ z jedпym па Czechoslowacj~ і wrocH, а gdzie tеп, ktory 
z піm szedJ? WrocH potem z Sybiru ... Gdy "Zепоп" zaczc.tl si~ Ьас, 
ze przyjdzie tеп z Ukraiпy і powie, to wszystkich za dup~ і do wi~
zieпia. Przyszli, zaaresztowali mпіе. Nie ЬіІі, palcem піе ruszyli. 
W sledztwie bylem 2 lata, пiczego mi піе udowodпili. "Zепоп" піе 
mogJ mпіе wydac, Ьо "Sok6J" byJ z jego wsi, zza Hrubieszowa, ЬуІі 
dobrymi kolegami, а ja bylem z "Sokolem" ... 

Со z "Sokolem" .. ? 
"Zепоп" umowH si~ z піm w Szychowicach. Przyjechalismy. Akurat 
przyjechala grupa wojska па rabuпek. Му bylismy u Юoczynskie
go, chcielismy isc па dziewczyпy, а сі паs zobaczyli і juz strzelaj<J. 
ja strzeШem z паgапа, chcielismy uciec za rzec~k~. ale jego zraпili, 
wyci<Jgп<JI parabellum і: "Dobij mпіе". Nie zпalezli go, pobiegli gdzie 
iпdziej, ja jakos przelecialem. Tato go odпalazJ. ChciaJ wzic.tl: pisto
let, аІе tеп go trzymaJ і jeszcze pistolet wystrzeШ. 

Gdzie ЬуІу posterunki milicji? 
W Krylowie, Mirczu, Czerпiczyпie w szkole, gdzie puscilismy tor
ped~. 

Pan wtedy tam ЬуІ? 

Tak, dwa razy tam bylismy. Raz odstrzeliwali si~. Drugim razem po
uciekali czy jak. Zaszlismy z drugiej stroпy. jak puscilismy torped~. 
to przebHa budyпek і poleciala па Ukraiп~. 

)асу byli milicjanci z Mircza? 
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Dali si~ паm we zпaki. Raz stalismy па Korczuпku, опі przyjechali 
rabowac, z 1 О milicjaпtбw. Stalem па stбjce ja і "Dolyпa" z Cichobб
rza. Widzielismy ich, jak wyszli z lasku і chcieli utworzyc tyralier~ па 
pole. Strzelilismy do пісh kilka razy і сі w pole. Teraz to juz zalezalo 
tylko od tego, kto z пaszych jak strzelal ... Mielismy graпatпik паkг~
сапу па пiemiecki karabiп. Chyba jedeп zostal zabity, ale przez пa
szych, ktбrzy stali ро drugiej stroпie. І od tego czasu mielismy z піmі 
spokбj. 

А сі z Кrylowa? 
То wiadomo, jak skonczyli, jak wzi~lismy "Basaja". Bylem w Hoпiaty
nie, "Jahoda" go wiezie. Poszedlem zobaczyc. Zawiezli go do Galicji. 

Slyszalem, ze zostal zmielony w kіегасіе . . 
Dajcie spokбj z kieratami і tym wszystkim! Pozal si~ Boze ... Byly па
Ьоjе, mozпa bylo zastrzelic, а jak піе, to stryczek! 

Кіеdу zaczt:to chowac paгtyzantow na cmentarzu w Szychowi
cach? 
Troch~ wiem, troch~ піе. Byli polegli w Galicji, піе wiem skctd. Pocho
wali ich, z 20 trupбw, za wspбlпct mogHct. Іппі to pojedyпczy. Potem 
zabili 4 па Wбlce. Bylem tam. Tu kr~cHo si~ duzo ruskich zolпierzy 
z karabiпami maszyпowymi, rabowali, kwaterowali w lesie. St6jka 
ІСh zobaczyla. Chcielismy zobaczyc, poszlismy па strzal, а сі zasie
dli і zabili chyba 4 пaszych od "Karpa". Przyszlismy potem ро trupy 
• przywiezlismy do паs па cmeпtarz. Pochowali ich chlopcy ze wsi. 

Тlumaczenie z jE;zyka ukrainskiego. 
Archiwum wydania w zbiorach Bogdana Huka. 



Rozmowa 
z Jaroslawem 

Lucasiem* 

-

Jaka ЬуІа pana wies rodzinna Hulcze? 
W naszej wsi' mieszkalo okolo 140 rodzin, w tym kilku Polak6w, 
to byli starzy Polacy, ozenili si~ z naszymi. Nie traktowalismy ich 
jako Polak6w, nie jeden chodzH w wyszywanej koszuli, rozmawiali 
ро naszemu. Byli pod ochronq. Zaden nie zginql. Nikt, оЬсу czy sw6j, 
nie mial prawa przyjsc і ich zabic. Му czuwali~my nad tym: mieli 
zyc. Moglismy ich zabic sami, nie musial przychodzic ktos z drugiej 
czy trzeciej wsi. BronHa ich nasza boj6wka і ludzie, ale sami ludzie 
nie daliby rady. 

Bojowka miala taki rozkaz czy sama podj~la si~ ich ochrony? 
Otrzymalismy taki rozkaz. Raz do boj6wki nasz boj6wkarz j6zef Me
lech, pochodzqcy ze Zniatyna, przyni6sl wiadomosc, ze wie о planie 

• Jaroslaw tucas- ur. w 1922 г. w Hulczu w powiecie Sokalskim; w 1944 r. 
wstqpH do boj6wki SB na Hrubieszowszczyinie, od 1946 г. jako .. Kalyna" w bo
j6wce nadrejonu .. Liman". Zapis rozmowy mial miejsce w 1992 г. 

1 Hulcze - wies w powiecie Tomasz6w Lubelski. Ро raz pierwszy wzmian
kowana w 1449 r. Cerkiew istniala na pewno przed 1531 г. Obok wsi stal dw6r 
szlachecki naleЦcy m.in. do Rostkowskich, Krzyianowskich (spalony w 1944 r. 
przez UPA). W 1939 г. Hulcze liczylo 720 mieszkanc6w, w tym 450 narodowoSd 
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zabicia Polak6w. "Wracaj do wsi і піе daj, піе daj!"- powiedzial mu 
.Jasen". Od паs jedeп Polak sluzyl u паs w partyzaпtce, пazywal si~ 
Zепоп Pitula, bardzo uczciwy, przezyl, przyjezdzal do паs па Ziemie 
Zachodпie. 

Czy we wsi dzialala .. Proswita"? 
Postawilismy czytelпi~ z bardzo wiellGJ salc:t і sceпc:t. tak ze пawet ze 
Lwowa przyjezdzali do паs z przedstawieпiami. 

Kto naleial do aktywu? 
Taki Sajko. 

Іаkі ЬуІ jego los? 
Gdy раІопо mojc:t wies, zostal aresztowaпy . . 
Pan w tym czasie ЬуІ w lesie? 
Tak, chodzHem z Piotrem Poliszkiem ро пaszych partyzaпt6w па 
pic:t4 wies, do lasu pod Wiппikami. Przyprowadzilismy ich w посу 
do mojej wsi. 

Росо? 

Mieli przeprowadzic dolGJds chlopc6w z пaszej wsi. Zatrzymali si~ 
w lesie pod wsic:t jak па Liski, Zпіаtуп, Ьо we wsi juz kwaterowala 
sotпia. ja z jeszcze jedпym w dzien poszedlem kosic. Nagle widzi
my, jak ze wsi wysypujc:t si~ partyzaпci і idc:t do tego lasu. Za піmі ze 
wsi idzie druga пawala: Moskale.l strzaly! B6j! Nasi weszli do lasu. 

ukrainskiej, 50 Zyd6w, 45 narodowo~ci polskiej (w tym ЗО nowych kolonist6w 
1 15 dawnych tzw ... swoich Polak6w") і 275 ukrainskoj~zycznych os6b wyzna
nia rzymskokatolickiego. Ostatnia cerkiew pw. ~w. Michata zbudowana zostata 
w 1869 r. (spalona w 1973 r.). W 1891 r. wzniesono okazalёJ kaplic~ greckoka
to\ickёJ pw. Za~ni~cia NMP. Do parafii w Hulczu naleZзt przed wojnёJ Chocht6w, 
Sulim6w і Zniatyn. W 1938 r. parafia liczyta 1028 wiernych. W 1908 r. dzialata 
czytelnia stowarzyszenia "Proswita", sp6ldzielnia і spich\erz gromadzki, kasa 
Reifaisena. W czasach okupacji zalozona zostala szkola powszechna z ukra
inskim j~zykiem nauczania. Wg spisu ludno~ci z 1943 r. wie~ zamieszkiwalo 
535 Ukrainc6w і 104 Polak6w. Wie~ cz~~ciowo splon~a 19 wrze~nia 1944 r. 
w czasie starcia UPA z NКWD. Wi~kszo~c mieszkanc6w Ukrainc6w zostata wy
gnana w 1946 г. do Ukrainskiej SRR, w czasie akcji .. Wisla" w 1947 r. Wojsko 
Polskie deportov.:ato ze wsi 42 obywateli narodowo~ci ukrainskiej. 
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Вбj! W koncu Moskale zacz~li stгzelac sami do siebie, jednak kilku 
naszych poleglo. Niektбrych zlapali zywcem і ich zamordowali. Bylo 
to ро froncie 1944 г., jesieniCІ2 • 

Wies splon~a. Ludzie pгzeniesli si~ do Zniatyna. Wyznaczone zo
staly 2 albo З fury od nas, zeby pгzewiezc ciala. lnni chlopcy w tym 
czasie juz kopali gгбЬ па cmentaгzu, jakies 5 metrбw od kгzyia. Po
chowalismy tam 18 chlopcбw. Mieli polamane г~се і nogi, powi<J
zani paskami, porozbijane glowy. Moskale mordowali ich zywcem, 
nie mieli гаn od kul czy bagnetбw, lamali ich drCІgiem. Kladlismy ich 
jednego па drugim. Ро jednego па drugi dzien pгzyjechali rodzice. 
Blagali, zebysmy pozwolili im odkopac mogH~. Zezwolilismy. 

Przed wojnct istniala we wsi OUN? 

Byla, juz nikt nie mбwH, ze jest "ruski", а ze jest Ukrainiec. 

Кіеdу і jak zostal pan wcictgni-:ty do Organizacji? 

Stalo si~ to normalnie, za okupacji. Postaral si~ о to Mikolaj Bob
ko z mojej wsi. Pгzyszedl do nas do domu, tгzeba bylo jechac па 
Chelmszczyzn~ z grypsem. Niezbyt znalem Chelmszczyzn~. ale Bob
ko mбwH, zebym jechal koniecznie, Ьо to wazne. Pojechalem і zawio
zlem. Od tego czasu zostalem w organizacji, mieli do mnie zaufanie. 

Со ЬуІо dalej? 

Wykonywalem со jakis czas zadanie. W 1944 г. ws4pHem do bo
jбwki "Sirego". Оп pochodzH ze Zniatyna, nazywal si~ tewko Padow
ski. Slyszalem, ze jak juz nas nie bylo, zastгzeШ si~ z jeszcze jednym. 

llu ludzi mial "Sігу"? 
Gdzies szesciu. Walk nie mielismy. 

Pгosz-: ich wymienit. 

"tys" ze Zniatyna, "Komar" ze Zniatyna. 
Nie spodobalo mi si~ to, jak raz "Siry" powiedzial, ze mamy za

brac machork~ od jednego chlopa і mozemy go zabic. 

2 W dniu 19 wгzesnia 1944 г. b6j z oddzialem NКWD stoczyla pod Hulczern 
kompania UPA "Koczownicy" pod dow6dztwem ]erzego Roszki "Szumskiego· 
Wedrug sprawozdania operacyjnego UPA wynik boju byl taki: straty Nкwr: 
w ilosci 18 zabitych і 12 rannych, UPA- 2 zabitych, 6 rannych. 
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)ak dlugo ЬуІ pan u ,.Sirego"? 

Najdluzej z рбh:ога roku, і przeszedlem do "jaseпia", оп byl od woj
ska і od cywili. Byla tez bojбwka "Chomy". 

)ak to sit: stalo? 

Sam poprosHem о to "Jaseпia". Powiedzial, ze si~ zastaпowi. Ро 
dwбch dпiach przekazal mi, ze si~ zgadza. 

Kogo zapamit:tal pan z tej bojowki? 

То trudпe ... Andrusewicz "Moriak". 

W jakich akcjach brala udzial bojowka ")asenia"? 

Przede wszystkim utrzymywalismy tегеп: со miesictc, со dwa musie
lismy zajsc do kazdej wsi. W War~zu rozbijalismy torpedami poste
runek. Wyslal паs "Zепоп". "jasen" zrobH zbiбrk~, przeliczyl і prze
kazal "Zепопоwі". "Zепоп" dal "spoczпij" і powiedzial, ze pбjdziemy 
па War~z. Nic піе jesc, Ьо w razie zгапіепіа trudпo si~ wyleczyc. Do
lctczyl tez "Choma". Mielismy nozyce do ргzесіпапіа drutu. jeszcze 
ich піе okrctzylismy, а juz zacz~ si~ strzaly. Na kosciele siedzial je
deп z maksimem, kule swistaly. Na zieloпct rakiet~ mielismy z trzech 
stron strzelac do піеgо, zeby go zrzucic. І tak si~ stalo. Umilkl, аІе 
strzaly byly паdаІ. Опі siedzieli w czytelпi. Мбj kolega Kokocki "Czu
mak" powiedzial, zebysmy go осhгапіаІі, а оп wrzuci granat przez 
оkпо [ ... ]. "jasen" mial zпajomego oficera па milicji w War~zu. 

ВуІу inne takie akcje? 

Hrubieszбw. Wtedy z akowcem lezalem па zastawie па drodze. 
Reszta poszla па Hrubieszбw. Wypuscili wszystkich wi~zпiбw. 

)aki byllos ")asenia"? 
"jasen", Wlodzimierz Melпyczuk, pochodzH z naszej wsi, z tego sa
mego roku, jak ja, jego zопа pisala si~ z domu Dejпeka. Zaaresztowa
li ict. "Jasen" chcial si~ poddac, zeby i<t wypuscili, w wi~zieпiu urodzi
la sупа. Tego sупа jej spolszczyli, Ьо опа byla w wi~zieпiu, а dziecko 
trzymali w przedszkolu. Wyjechala do Капаdу. 

Podczas wysiedlenia dostalem si~ z zonct tu, pod Wydmiпy, do 
W~zбwki. Pracowalem. Zacz~ do mпіе dochodzic wiesci, ze za
aresztowany zostal to tеп, to tеп z mojej wsi, Іwап Nowosad, Piotr 
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Kysil, Klym, Kurowski, Gij. Sypali. Dostali wyroki. Spodziewalem si~. 
ze і mnie to spotka. І tak si~ stalo. BijC). "ІІе zamordowales dzieci 
polskich?"- "Nie zamordowalem ... "- ,,А ile starych zamordowales, 
skurwysynu?!". ВіІі mnie tak, ze widzialem wlasne kosci. Wprowa
dzili Кisila: "МіаІ bron?"- "МіаІ"- "Zabrac go, rozebrac si~. szybciej, 
do naga!". Ciemna сеІа, wchodz~. zimna woda ро kolana. Karcer, pod 
wodC} zimny beton. WyciC}gn~li mnie nast~pnego dnia ро poludniu. 
SC}dzili mnie 19 sierpnia 194 7 r. Dostalem razem 22 lata, IC}cznie 
121at, siedzialem w Barczewie3

• 

Tlumaczenie z jt:zyka ukrainskiego. 
CPAZU, zesp61 52, inwentarz 1, sygnatura 46, wspomnienia ]aroslawa tucasia. 

3 Barczewo- miasto w wojew6dztwie warminsko-mazurskim. Tu: wic:
zienie poniemieckie funkcjonujctce od 1946 r. jako polski panstwowy zakiad 
karny. 



Rozmowa 
z Michalem 

Migusem* 

Michal Migus " Zi r ka" 

k zostal pan czlonkiem podziemia? 
uz w 1943 r. zostalem powolany do bojбwki, poniewaz Chelmszczy

zna plon~la w dzien і w nocy. Ро Іасу wygania li ludzi і ра І іІі [wsie]. 
Tak zostalem zolnierzem pierwszej chelmskiej sotni UPA, ktбrej do
бdcq byl"Jahoda". Bylismy па szkoleniu za Bugiem. 

• Michal Migus "Zirka" (1921-2011} - ur. w Tarnoszynie w powiecie Rawa 
uska. W UPA od 1943 г. , w 1944 г. w oddziale "Wilki", nast~pnie cztonek 

ochrony dowбdcбw 28. ОТ "Danyliw" Mariana tukasiewicza "Jahody" і Eu-
eniusza Sztendery "Prirwy". О Michale Migusie "Zirce" wspomniat podczas 

przesluchania gtбwnodowodz<}cy Grup<} UPA .. San" Mirostaw Onyszkewicz 
.Orest". Strze/ec poczotu .. Berkuta" jest starym iolnierzem ,,jahody'; pochodzi 
spod Uhrynowa, аІе jak sif; nazywa, nie wiem. Rysopis .. Zirki ": wzrost sredni, 
budo wy niewqtlej, twarz pociqgla, blada, blondyn, oczy jasne, cцsto chorowal 
па pluca, lat okolo 25. "Zirka " poszedl razem z "Berkutem" do amerykanskiej 
ttrefy okupacyjnej jesieniq 1947 r. razem z czterema innymi strzelcami, kt6rych 
nazwisk, pseud апі rysopis6w nie znam. AIPN BU 1063/85, t. 2, Protokбt prze-
tuchania Mirostawa Onyszkewicza, 11 marca 1948 г. , k. 55. Rozmow~ prze

prowadzit і nagrat Mirostaw lwanyk. 
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W 1944 г. пasza sotпia brala udzial w boju pod Posadowem. Na
st~pпie, w drugim etapie, Ьо Polacy wгбсіІі, пasza sotпia oczyscila 
tегеп az pod l:.aszczбw. Uwolпilismy go od polskich partyzaпtбw. 
Моzпа bylo jechac koпiem az pod Hrubieszбw і піе zobaczyc duszy 
ludzkiej. 

W 1944 г. bylem l<Iczпikiem przy dowбdcy "Jahodzie". Nasza sot
пia zakwaterowala w jakiejs wsi. Bylismy zm~czeпi. Chcielismy zdo
byc troch~ zywпosci, Ьо mi~dzy Dolhobyczowem а Hrubieszowem 
pozostalo troch~ пaszej ludпosci. Tam zastali паs Niemcy, ktбrzy 
ci<Igп~li па zachбd, mпбstwo samochodбw. Zauwazyli пasze stбjki 
і zabili trzech пaszych zolпierzy. Dowбdca dal rozkaz і cala sotпia 
otworzyla ogien. Od razu polozylismy z czterech lub pi~ciu oficerбw. 
Niemcy podпiesli г~се. Zdobylismy tyle Ьгопі, amuпicji, muпdurбw, 
kocбw, ze піе moglismy tego zabrac. Przeszlismy za rzek~ za Dolho
byczowem. Ро tym pierwszym boju z Niemcami sotnia posiadala реl
пе uzbrojeпie. Byly tez іппе boje z Niemcami, pod Czerпiczyпem ... 

Nast~pпie toczylismy walki z bolszewikami і oddzialami polski
mi. We wsi D<ibrowa zostalismy okr<Izeпi przez Polakбw і partyzaп
tбw bolszewickich. Bylismy dobrze uzbrojeпi. Przyl<Iczyli si~ tez do 
паs паsі z dywizji ["Galizieп"], ktбrzy kopali okopy паd Bugiem, Ьо 
wracal froпt. То bylo od Sokala ро Hrubieszбw, wtedy przyszlo do 
паs bardzo duzo chlopakбw z dywizji. Sotпia liczyla 180 m~zczyzп, 
gdy zostalismy пagle okr<Izeпi pod D<ibrow<I. Wzi~li zywcem пaszq 
stбjk~ w lesie. Wytrzymalismy calodzieппy Ьбj. Mielismy straty, аІе 
wytrzymalismy і Polacy z bolszewikami uciekli. 

Nie przypomiпam sobie wszystkich starc, ale pami~tam jeszcze 
jedeп wypadek. Niemcy byli w odwrocie. Gdzies pod Hrubieszowem 
szos'l сі<Іgп~ z Wolyпia па Zamosc oddzialy armii пiemieckiej. 
W czarпych muпdurach przesuwali si~ tez Ukraincy. Nasza sotпia 
zaj~a staпowiska паd szos'l. Nie mielismy wyjscia, Ьо do lasu bylo 
dosyc daleko. Razem z dowбdc<i pojechalem do przodu, Ьо zwi<H1 
doпiбsl, ze сі w czarпych muпdurach па drodze to Ukraincy. D-..-.'d1 
піеmіессу oficerzy і jedeп Ukraiпiec (mieszkal potem w Toroпtoj 
zapropoпowali, abysmy dol<Iczyli do пісh. Nasz dowбdca .. Jahoda· 
powiedzial, ze w zadпym wypadku, а jesli tu Sq Ukraincy, to niech 
zostaj<I z паті і walcz<I z okupaпtami. Wtedy піе doszlo do waikic 
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1edпak pod Czerпiczynem Niemcy паs zaatakowali. Rozbilismy ich, 
tak ze uciekali do Hrubieszowa, porzuciwszy wszystko. 

Іаkа to ЬуІа fonnacja? 
Pod Czerпiczyпem policja, а wczesпiej Wehrmacht, kt6ry jechal 
z Hrubieszowa па Sokal. Nast~pпie dow6dca skierowal mпіе і jesz
rze jedпego, tyszowiaпiпa, pod Tyszowce, аЬу dowiedziec si~. jakie SCJ 
mozliwosci zwalczaпia polskiej partyzaпtki. Wlasпie tam, паd Hucz
WCJ, bylo ich wielkie zgrupowaпie. Nie dotarlismy do Tyszowiec, Ьо 
wsz~dzie kwaterowali Polacy, cywile, ale z broпiCJ, obstawili wszyst
ko. Nasz dow6dca zaпiechal zatem zamiaru atakowaпia Polak6w. 

NastC}pHa akcja wysiedlencza Ukrainc6w z Chelmszczyzпy. W Ho
niatyпie bylo ich jeszcze duzo, w Dolhobyczowie, mпiej w Oszczowie. 

Zwiad, kobiety z Czerпiczyпa, doпi6sl, ze z Hrubieszowa do Kry
lowa przyjechal jakis wazпiak z milicji polskiej. Dow6dca zebral паs 
1 umuпdurowal wszystkich w muпdury sowieckie. Zbli±al si~ raпek, 
gdy wkroczylismy do Krylowa, alebylo jeszcze сіеmпо. W пaszym 
sztabie byl lejtпaпt, mial pseudoпim "Suszko". Zпakomicie wladal 
rosyjskim. Podeszlismy pod posteruпek. Warty jakby піе bylo. "Susz
ko" poszedl па posteruпek і rosyjskimi przeklenstwami, matiukami, 
wszystkich postawH па r6wпe поgі. Milicjaпci m6wiCJ, ze jest Basaj . 
• Gdzie?". SciC}gп~lismy go z l6zka. Spal. Zabralismy jego і milicjaпt6w 
krylowskich bez strzalu, ale kilku widzialem, jak ucieklo. Przybyl do
w6dca "Orest" z ochroпCJ, а takie "Zепоп". Przesruchali Basaja. Czyta
tem potem, juz b~dCJc w Kaпadzie, ze zmielilismy go w kieracie, ale to 
пieprawda. Nie byl torturowaпy podczas przesluchaпia. Odpowiadal 
sam, spiewajCJCO, о zпiszczoпych wsiach. Bolszewicy wyslali spado
chroпiarzy od Kowpaka, kt6rzy byli tam razem z polskimi partyzaп
tami. Zostal stracoпy, піе wiem, gdzie, ale zabrala go SB. 

Podziemie polskie wspOipracowalo z bolszewikami? 
АК піе, ale WiN tak1

• 

1 lnformacja w stosunku do WiN Ьlc:dna. Wsp6lpracowal z Gestapo z Hru
bieszowa Antoni Rychel (1906-1943) ..Aniol", dow6dca Obwodu Hrubiesz6w 
АК. Prawdopodobnie za to 4 pazdziernika 1943 г. zostal zabity pгzez policjan
t6w Ukrainskiej Policji Pomocniczej. 
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Opowiadam о czasie, kiedy "Jahody" піе bylo. Zgiпctl we wsi Zпіа
tуп. Bylem tam wtedy. Wyjechalismy z Chlopiatyna, "Реwпу", ja і .. Ja
hoda", і jeszcze jedeп ze wschodu. Wies jeszcze піе byla obstawioпa, 
gdy przyjechalismy wozem і dwoma osiodlaпymi konmi. Sоtеппу 
wyprawH mпіе do Przewodowa. Uslyszalem strzelaпiп~. gdy wje
chalem do wsi. Potem dowiedzialem si~. со si~ stalo: Polacy okrчzyli 
Zпiatyn, zauwazyli "Pewпego", zacz~li strzelac. Zabili go, przy czym 
kule zapalajctce zapalily domy. "Jahoda" uciekl do kryjбwki w sto
dole, ale ta sploп~a. Polacy odeszli. Nasi wycictgп~li go, jeszcze zyl. 
Otrzymal morfiп~ od saпitariuszki і odzyl, ale Polacy wrбcili. Nasi 
zostawili go і zmarl. 

)akim ЬуІ dow6dcct? 
Wedlug mпіе byl пajlepszym dowбdcct па tym tereпie, prawdziwy 
oficer і zolпierz. jego dziadek byl ksi~dzem, ojciec dyrektorem szko
ly. Nigdy піе gпal zolпierzy do musztry jak kapral, а dyscypliпa byla 
bardzo wysoka. KaZdy go szaпowal, со powiedzial, to bylo swi~te. 

Jak zachowywal sit: w walce? 
DowodzH w pierwszej Ііпіі ... Opowiem о boju pod Nabrozem sto
czoпym przez пaszych z dywizji 2• Slychac bylo artyleri~. піеЬо od 
wschodu рlоп~о. Podjechalismy pod Bug, аЬу dowiedziec si~ czegos 
о froпcie. Zakwaterowalismy, sotпia 180 chlopa, '!' Nabrozu. Drugiej 
takiej піе bylo. Kwaterowal tam takze "Hromowy" z sotnict і chyba 
trzy sotпie kureпia Ostrizskiego, ktбry posuwal si~ przed froпtem 
па Chelmszczyzп~. Gdzies kolo dziesicttej zblizyl si~ czolg, za піm 
jechaly samochody. Nasi mieli пiemieckie muпdury, zatrzymali ich. 
"Suszko" byl czolgistct. Niemcбw tylko rozbroilismy, і czolg. Samo
chody jechaly dalej, а za піmі oddzial czolgбw. [Nasza] sotnia zaj~la 
staпowiska w lasku, "Hromowy" w drugim, Ostrizski па folwarku, 
ale піе przyjctl walki і wycofal si~. jak і "Hromowy". Przypomiпam 

2 Pod Nabrozem 18 Іірса 1944 г. Chclmska Kompania UPA .. Wilki" pod 
dow6dztwem Mariana tukasewicza ,.Jahody" zostala rozbita przez oddziaJy 
dywizji pancernej Wehrmachtu. W slowach Michala Migusa .,nasi z dywizj( 
chodzi nie о zolnierzy dywizji .. Galizien", а dezerter6w z tej jednostki sluЦ
cych w UPA. 
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sobie trupie giбwki пiemieckiego SS па wytogach. Niemieckie czotgi 
zacz~ siec w las, ро prostu г6wпаІі wszystko. Z пaszej sotпi піе po
zostato prawie піс, miatem popieczoп<t sk6r~. Strach! Nikt піе moze 
sobie tego wyobrazic, со tam si~ stato! 

Calct пос siedziatem z jedпym chtopakiem, 15-letnim zwiadowcct, 
w lesie posadowskim, а idctc tam musielismy przejsc juz przez bolsze
wick<t Ііпі~. Padat deszcz, w lesie реtпо bolszewik6w. Natkn~lismy si~ 
па dow6dc~ .,Nedobytego" z пaszego sztabu. Zostat potem w lesie zta
paпy. Odпalazt si~ tam і "Jahoda". Rozbieglismy si~ і wi~cej tam go піе 
widziatem. Tak rozпiosta паs пiemiecka dywizja czotg6w, froпtowcy. 

Poszedtem do domu. Brat m6wi, ze juz jest milicja, chodzct mto
dzi і strzelajё}. Nie pokazywatem si~, аІе ро dw6ch dпiach zaczctlem 
starac si~ о оdп~Іеzіепіе kogos z пaszych lctczпik6w. Nikogo піе ma, 
wszystko rozerwaпe. jakos zebralismy si~ па przysi6tku Madziarki 
pod Krystyпopolem. Udalismy si~ па potudпie, Ьо tam w lasach паsі 
mieli zbierac sotпie. Tak tez byto. Spotkatem soteппego .,Natywajk~", 
byt od .,jurczeпki", kt6rego potem zabilismy z zasadzki . .,Nalywajko" 
powiedziat, ze dobrze jest, orgaпizuje oddziat і idziemy па Ukraiп~. 
Odpartem, ze chc~ zgtosic si~ do swojego dow6dcy "Jahody" . .,Gdzies 
tu jest, аІе па razie b~dziesz ze mпct". Stalismy we wsi w lesie, az tu 
przychodzi m6j dow6dca. Na szcz~scie, Ьо ЬуІіЬу mпіе zabrali do 
sotпi .,Natywajki". "Jahoda" tez si~ ucieszyt, bytem z jego осhгопу. 
Z nim przyszto dziesi~ciu пaszych z dawпej sotпi. 

Przeszlismy Sotokij~ і udalismy si~ w Sokalskie. Szukalismy 
naszych z sotпi. "Jahoda" wystat mпіе w tym celu па Chetmszczy
zп~. Miatem .,belgijk~"3, ро cywilпemu. Poszedtem przez Uhryп6w. 
Zadпych koпtakt6w. Zпalaztem si~ па W61ce pod Dothobyczowem, 
gdzie kiedys kwaterowalismy. Wyszty dwie kobiety . .,То ty tu? Nie 
poszedtes па ВегІіп? Przeciez пasza armia poszta па ВегІіп". Gtos mi 
odj~o. Опе паs karmity, dawaty ukrycie, а teraz tak m6wiё} ... 

W ТеІаtупіе zпalaztem dziewczyп~ z пaszej lctczпosci. Powie
dziata, ze пasz pisarz z sotпi pozostawH jakies раріегу, sam zgto
sH si~ do Armii Czerwoпej. Pokazata miejsce, gdzie pisarz zakopat 

з belgijka - popularna nazwa serii pistolet6w wg modelu Browning pro
dukcji belgijskiej. 
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dzieппiki sotпi. Dalej chodzHem ро wsiach. Zebralo sit; паs z ЗО пie
dobitkбw. Scictgпt;lismy resztt; z kuszczy і odtwoїLylismy sotпit;. 
Odbylo sit; szkoleпie і cictgle uzupelпiaпie szeregбw. Powstaly tїLy 
oddzialy. Nie sotпie, Ьо sotпia miala tїly czoty, а te oddzialy byly 
jakby ро jedпej czocie kazdy. І zпowu Ьбj: па kоІопіі СісhоЬбїL. Bol
szewicy. Polegl tam пasz sоtеппу "Кагро", mielismy kilku zabitych 
і гаппусh. 

)ak nazywaly sit: te oddzialy? 

"Wilki"-1, "Wilki"-2, "Wilki"-З. ja caly czas wykoпywalem zadaпia 
lctczпika z dowбdztwa odciпka do dowбdcy "Oresta". Pamit;tam 
z jego осhгопу bylego policjaпta, pochodzctcego z Wasylowa, tez 
"Bohdaп", zostal rozstїLelaпy; byl "Stalewy"4

• 

Kryjбwka "Oresta" - potem wpadla, pod Wasylowem - о ktбrej 

пawet піе wiedzialem. Raz poszedlem do "Oresta". Zastalem go w la
sku, а zaraz w drugim byl пasz buпkier, wykopaпy w 1944 г. Nie ЬуІ 
uzywaпy, z wieїLchu mial ЗО metrбw ziemi. Kryjбwkt; kopalismy 
рбl roku! Kopala осhгопа "Jahody" і lctczпicy, піе zolпieїLe. Wejscie 
bylo w sоsпіпіе, prowadzHo az dwoma drabiпami, wewпcttrz szalo
waпy byl deskami z rozebraпej stodoly, mial dziury weпtylacyjпe. 
І піе uzywalismy go az do 1946 г. 

Pгoszt: opowiedziet о ")uгczence". 
Najpierw пalezelismy do Wolyпia, pїLed reorgaпizacjct. "jurczeпko" 
sam zorgaпizowal kuren, zmobilizowal mlodziez z Sokalszczyzпy 
і skctd tylko mбgl. PoprowadzH go za Bug, па Wolyn, аІе jak tylko za
szli za Bug, zostali оkІё}zепі. Sladu z пісh піе zostalo. Nie wiadomo, 
czy wydal ich "jurczeпko", Ьо juz wspбlpracowal, аІе tak czy owak, 
pїLeszedl па stroпt; bolszewikбw. 

Bt;dctc kuriппym, "jurczeпko" wszystkich zпal. Zaczctl werbowac 
ageпtбw. jezdzH ро wsiach і tropH. Nasi гоЬіІі zasad.zki па піеgо, 
przede wszystkim пadrejoпowa bojбwka SB, ale "jurczeпko" піе jez
dzH 4 samct drogct, піе twoїLyl grup, dzialal ро partyzaпcku. 

4 Wasyl Pyrka "Stalewy" - czlonek ochrony osobistej dow6dcy Grupy UPA 
"San" Miroslawa Onyszkewicza "Oresta". W 1947 г. przeszedJ па Mazury, stam
tctd w 1948 r. do amerykanskiej strefy okupacyjnej Niemiec. 



Rozmowa z Michalem Migusem 555 

Stalo si~ tak, :іе nie wiadomo ЬуІо, kto w danej wsi donosi, а kto 
nie. "Zenon" nie mбgl go dopasc, wi~c w koncu "Jahoda" wysylal 
swбj zwiad. ja sam obserwowalem, jak je:id:ict samochody. Czy jedzie 
z Uhrynowa, czy z Belza? W koncu doniesiono nam, ze jest w Do
thobyczowie. jechal z Sokala. Wtedy "Jahoda" zasiadl przy drodze 
z samego War~za. Przewidzial, :іе "Jurczenko" b~dzie wracal przez 
War~z. jechaly dwa samochody ci~zarowe. Wysieklismy wszystko. 
Uciekl tylko jeden zywy, "Habdanko", rejonowy z Dolhobyczowa. 
Zabralismy wszystkie dokumenty. "Jahoda" przejrzal je і przekazal 
.Zenonowi". Siatka agentбw zostala zniszczona. Му tym si~ nie zaj
mowalismy, tym zajmowal si~ "Zenon". 

Ро smierci "Jahody" dowбdcy zmieniali si~. nie ЬуІо dowбdcy 
odcinka5

• jeszcz~ za "Jahody" odbyla si~ reorganizacja, powstal Kraj 
Zakerzonski. [ ... ] Zamiast "Jahody" przyslano nam "Bahrianego", ЬуІ 
ро szkole podoficerskiej w Karpatach. СаІа ochrona, odpowiedzial
na zwlaszcza za lctcznosc, przeszla pod niego. "Bahriany" cictgle ЬуІ 
to tam, to tam. Му, lctcznicy, nie moglismy odnale:Z.c swego dowбdcy! 
.Duda", "Krapka", dowбdcy, wolajct. gdzie jest dow6dca?! Nie ma, nie 
ma z nim lctcznosci. "Duda" powiedziat mi, аЬу zglosic to do "Oresta". 
Trwalo to z рбІ roku. 

Bylismy z "Chmarct" w Rzeczycy па lctcznosci z tewkowiczem 
.. Woronym". "Zenon" wola nas do Zniatyna. Poszlismy. juz wiedzial, 
ze cos zglaszalismy [do "Oresta"]. Skctd mбgl wiedziec? І jak w ogбle 
mбgl wiedziec?! А "Zenon" juz cictgnie z nas protokбl. Wyglctdalo tak, 
jakby chcieli nas rozstrzelac ... 

Prowidnik okr~gowy "Prirwa" dziwH si~, ze tego nie zglosilismy. 
Na Wolyniu juz rozstrzelano "Zana". "Bahriany" zostal zdj~ty. Wyje
chat do Polski. Ро jakims czasie dowiedzielismy si~. ze Polacy nakry
li go w Zamosciu, Ьо poznala go jakas kobieta. 

Dowodzenie nadrejonem і odcinkiem przejctl "Prirwa". Zacz~ 
si~ rozmowy z АК. Na nich ja bylem obecny jeden raz, па Hrubie
szowszczyinie. Bylem w ochronie, gdy udzial bral "Orest". 

5 W grudniu 1945 r. obowi~zki te zacz~t wykonywac Eugeniusz Sztendera 
.Prirwa", t~сцс je przez pewien czas ze stanowiskiem referenta politycznego 
Okr«:gu ІІІ. 
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W lesie pod Cichobбrzem byla tez пагаdа przed samym atakiem 
па Hrubieszбw. DowodzH "Prirwa". Мпіе tam, піе bylo. Zabral mпіе 
"Orest" do swojej осhгопу, Ьо przyszedl па пasz tегеп і musial miec 
przewodпika. Mial ze sоЬё} czterech z осhгопу, wszyscy kоппо, ja 
tez. І па koпiach spod Hrubieszowa jechalismy az do Zerпik. jecha
lismy w t~ пос, kiedy byl atak. Wies pusta, domy staly, ale zielen juz 
byla wysoka, jak las. Zaszylismy si~ tam w szopie. Slyszelismy strza
ly od Hrubieszowa. То byl odwrбt пaszych. "Prirwa" zostal гаппу 
w Hrubieszowie. Polacy zabrali go az pod Zamosc, Ьо my піе mieli
smy lekarza. Byl гаппу w brzuch. "Chmara" martwH si~. ze піе wie, 
gdzie jest пasz гаппу dowбdca. Potem "Prirwa" wгбсН. 

Raz zaskoczyli mпіе і "Chmar~" bolszewicy. Rzucilismy si~ do 
kryjбwki. Chcielismy dostac si~ do lasu, аІе піе mielismy wyjscia. 
Wskoczylismy do stajпi і па strych. Rozdarlismy strzech~ і patrzy
my. Bolszewicy chodzё}. ale do stajпi пikt піе zajrzy. DГZymy. W kor'i
cu bolszewicy odeszli. Kto wyszedl z domu? "Zепоп" і jeszcze jedeп. 
Zglosic czy піе? А juz raz mielismy klopot przez melduпek па dowбd
c~. Moze mial tam kryjбwk~? Moze spotkaпie z bolszewikami? Nie 
puszczamy рагу, а za jakis czas okazuje si~. ze to bylo gospodarstwo 
sohysa. Sohys zostal zlikwidowaпy, Ьо mial doпosic bolszewikom. 
Kto go powiesH? "Zепоп", SB, za darmo, Ьо chlop піе doпosH. Miat 
u siebie kryjбwk~ "Zепопа", ktбry juz wtedy wspбlpracowal z bolsze
wikami. jestem tego реwпу! Taki "Chmara" zostal'гefereпtem rejono
wym па Chelmszczyfпie, w okolicy Нопіаtупа, а potem па Ziemiach 
Odzyskaпych "Zепоп" go odпalazl, wyslal kogos і tеп go zastrzelit. 

А byt taki "Zirka"6
, zostal zlapaпy, w Lubliпie go stracili. "Zeпon" 

zbieral ріепіё}dzе па adwokatбw ... jego brat przyszedl do паs ро 
szkoleпiu w Karpatach.l zacZё}l szkolic oddzial. DowodzH oddzialem, 
ktбry zgiпё}l w Liskach. )а bylem wtedy w Zпіаtупіе u "Prirwy", Ьо 
оп mial przybyc па wieczбr і mielismy isc па Chelmszczyzп~. Nagle 
slyszymy kагаЬіпу maszyпowe! Walczyli do ostatпiej kuli. Straszпe 
to bylo. Tam zgiпё}l пajlepszy oddzial. Zgiпё}l sоtеппу "Krapka" і ро

паd 40 zolпierzy. Lezё} w jednym grobie. 

6 Chodzi о Wtodzimierza Sywaka ,.Zirkt(, dow6dct: kompanii ,.Wilki"-3, 
uj~tego 18 stycznia 1946 г. przez NКWD w Mastom~czu. 
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Potem паs przycisп~li. Polacy wywiezli wszystko. Zapasy si~ kon
czyly. І:.c:tczпosc z "Orestem" fuпkcjoпowata, ale па martwych puпk
tach, піе we wsiach. 

Na czym polegaly martwe punkty? 

Pod krz}'Zem, па rozdrozach. Nikt пikogo tam піе widzial. jedeп 
przyпiбsl sztafet~. а drugi zabral. jedeп drugiego піе widzial. Tych 
puпktбw пikt піе mбgl rozkoпspirowac. Nie mielismy zaufaпia do 
siatki cywilпej, chociaz dzialala. Zorgaпizowalismy wlasпy wywiad. 
Prawie w kazdej wsi mielismy swego czlowieka. То паs ratowalo. 

Powiem jeszcze о oddziale "Czausa". Dzialal па пaszym tегепіе do 
konca. Martwe puпkty lc:tczпosciowe z "Czausem" dzialaly do ostat
ka. W jego oddziale пiekiedy bylem kilka dпі. jedпego razu "Prirwa" 
mбwi, ze dostal wiadomosc od Polakбw, ze ktos z пaszych zrabowal 
Polakom swiпie. А w tym czasie zakazaпe bylo chodzeпie па polskie 
wsie і zаЬіегапіе czegokolwiek. "Prirwa" m6wi, ze S<J dowody па to, 
ze to chlopcy "Czausa". І tak bylo. Pi~ciu jego ludzi pojechalo і zabra
li Polakom dwie swiпie. S<td polowy. "Prirwa" mбwi, ze піе mozпa 
popuscic. Мпіе to dotkп~o. Ьо Polacy паs rabowali, а my ich піе mo
glismy? Rojowy і dwaj strzelcy zostali postawieпi przed sc:td polowy. 
А S<Jd polowy to kara smierci albo jakies smiertelпie піеЬеzріесzпе 
zadaпie. Bylem jedпym z s~dziбw, Ьо mialem wtedy stopien bulaw
пego, podoficera. Miaпowal mпіе піm "Orest" w lesie uhryпowskim 
w 1945 г. І razem z іппуmі s~dziami, m.іп. z czotowym "Ostapeпk<J" 
od "Sztyla" (byl ро Brodach, szesciokrotпie гаппу), uzпalismy ich 
za wіппусh. Jedпak піе skazalismy па smierc. Mieli za to wykoпac 
zamach, do czego chyba jedпak піе doszlo ... 

Pami~tam іппу przypadek S<Jdu polowego. U паs zjawHa si~ sot
пia rajdowa z Galicji. Miala udac si~ па Podlasie і wr6cic па Ukraiп~. 
Pierwszy czotowy zastrzelН soteппego па koloпii СісhоЬбгz, pod la
sem. Wiпowajca zostal aresztowaпy. W lesie posadowskim odbyl si~ 
S<Jd. ОЬеспу byl dowбdca "Orest" і "Letuп". Czotowy zostal rozstrzelaпy. 

Podejrzaпy byl takze bunczuzпy Kucharczuk "Serhij"7
, potem 

szedl ze mпc:t па Zachбd. jego brat sluzyt w SB, zostal osc:tdzoпy 

7 Michal Kucharczuk .. Serhij" (1919-1947) - zolnierz kompanii UPA .. Ha
lajda"-2. 
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w Polsce, пapisat wspomпieпia, ukazaly si~ w serii "Zakerzoп
пia"8. 

Wracam do siatki, ktбra па пaszym tereпie піе pracowata tak, jak 
trzeba. Stworzylismy поwС} w oparciu о wiesпiakбw. W siatce trafia
li si~ ludzie піе па swoim miejscu. W wojsku піе byto przypadkбw, 
аЬу wzi~ty do пiewoli zolпierz UPA wydawat. А w siatce byli аgепсі, 
doпosy. 

Na poczC}tku siatka dziatata dobrze, пawet па Chetmszczyz
пie. U паs byto dw6ch oficerбw, obydwaj z Armii Czerwoпej, jeden 
z пісh, ,,Alosza", zastrzeloпy zostal przez bolszewikбw w zasadzce. 

W czasie wysiedleпia w 1946 r. "Suszko" w пaszym sztabie za
chorowat, zostal zwolпioпy, mieszkat w Chochtowie, miat tam kо
піа. Poszlismy do піеgо z "ChmarC}". Przeszlismy przez pusty Myc6w, 
ale w Chochtowie tez pustka. Odszukalismy kryjбwk~. Ьо пagle od 
Hulcza pojawili si~ ludzie gпапі przez bolszewik6w па Ukraiп~. Pa
trzymy ze stodoly, а пasz "Suszko" idzie koto wozu, w ktбrym za
prz~zoпy byt пasz orgaпizacyjпy kon. Na wozie jedzie Marysia, jego 
dziewczyna. "Widzisz, kto idzie?"- pytam "Chmar~". "Widz~. strze
lamy!" - prawie krzyczy "Chmara". "1 sami zgiпiemy ... " - odpartem. 
І tak "Szuszko" pojechat, slad ро піm przepadt. Dowiedziatem si~. ze 
ludzie nie wydali go bolszewikom. 

Kto tworzyl chelmskie oddzialy UPA? Kto do nich szedl? 

Pierwszy zostal utworzoпy przez ")ahod~". Szli do піеgо juпacy, 
z Armii Czerwoпej, potem dezerterzy z armii пiemieckiej. Sktad byt 
dobry, Ьо to byli ludzie ро szkoleпiu bolszewickim albo пiemieckim. 
Z nich wywodzili si~ і nasi oficerzy. Szefem sztabu byt "Hromowy", 
mieszkal potem па Ziemiach Odzyskaпych. Mial sotпi~. podczas 
froпtu zostata rozbita. Potem byt szefem sztabu, а byt majorem ar
mii пiemieckiej. Starszy cztowiek. Doktadпie prowadzH kaпcelari~. 
PochodzH ze Szmitkowa. Tam zostal zbudowaпy jego buпkier, w ru· 
іпасh zamku, w piwпicach folwarku. Z komiпa mielismy widok na 
okolic~ oraz dobre wyjscie do lasu. Теп buпkier піе zostal odnale
zioпy. Szteпdera, jak byt па Ukraiпie, prбbowat go odпalezc. 

8 Zob. Zakerzonnia. Spomyny wojakiw UPA, t. 5: Mykola Kucharczuk, red 
В. Huk. Warszawa 1998. 
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Zaznaczaly si~ problemy wyznaniowe mi~dzy prawoslawnymi 
а greckimi katolikami? 
Zadnych r6znic nie bylo. Powiem panu, ze cz~sto z dow6dcct przy
jezdzalismy do greckokatolickiego ksi~dza Ripeckiego w Liskach, 
inni ksi~za nie chcieli nawet drzwi otworzyc ... Synowie kilku ksi~zy 
prawoslawnych byli u nas w oddziale, zostali zabici. Prawoslawni 
przyjezdzali, swi~cili pask~. ale katolicki zaden nie przyjechal nam 
odprawic. 

Prosz~ opisac panslщ drog~ па Zachod. 
Polacy wyparli nas z naszego terytorium, to znaczy my [zolnierze] 
tam utrzymywalismy si~. ale nie bylo juz naszych ludzi і nie bylo zyw
nosci. Mozna bylo isc па polskie wsie, ale tam wsz~dzie stalo uzbro
jone ORMO. Glodni bylismy, jak wilki. Rozeszlismy si~ nad Huczwct. 
w lesie pod Tuczapami. Byl ostatni dzien wrzesnia, а 1 pazdziernika 
zпalezlismy si~ juz w lesie pod Zamosciem. Bylem ja, Soroczak, "Ne
dobyty", "Serhij", "Ostapenko", Kotlar, "SokH", по і prowidпik ,,Anton", 
ktбry przybyl, chory, z Ukrainy, z glбwnego kierownictwa. "Orest" 
wyslal паs z піm jako ochron~ w drodze do Niemiec. 

Byla juz jesien, zimno, 15 pazdzierпika chcielismy przejsc Wisl~. 
udalo si~ to pod Raclawicami. Stal prom, а przy nim polski war
towпik, milicjaпt. Му idziemy jako polscy partyzaпci. Przewi6zl 
паs па drugct stron~. Zblizalismy si~ do Tatr, gdy upadl snieg. Nie 
mielismy со jesc, а пikt піе chce drzwi otworzyc, gбry. Zaszlismy do 
ріwпісу, пabrali ziemпiakбw, і tak to bylo. Szlismy па azymut, а nie 
drogami. Sciezki zawaloпe sпiegiem. Trudпo opisac to, со przezy
lismy. Szlismy graпicct slowacko-czeskct. Mielismy map~ austriackct 
z wazniejszymi miastami, drogami і liпiami kolejowymi. Nic innego 
піе posiadalismy, Ьо піе bylismy gotowi па takie wydarzenia. Gra
пic~ z Czechami przekroczylismy bez starcia, chociaz slyszelismy, 
jak rozmawiaict polscy zolпierze. Zagl~bilismy si~ z ЗО kilometr6w. 
Soroczak udal si~ па zwiad. Musial uciekac, mial szcz~scie, ze kula 
przeszla mu pod pachct. а wspomп~. ze jeszcze па пaszych tereпach 
odпi6sl гаn~. Trudпo wszystko opowiedziec ... 

Nie mamy со jesc. Zwiad jest trudпy, Ьо juz wiemy, ze Czesi do паs 
strzelajct. Cwil, czyli "Апtоп", mial trzy punktu kontaktowe па tere-
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піе Czechoslowacji. Szlismy па jedeп z пісh па Czechach. Szedl Cwil 
і "Nedobyty", ktбry zпal czeski, Ьо urodzH si~ па Czechach і miesz
kal do 18 roku zycia. Rodzice wyjechali potem па l:.emkowszczyzп~, 
gdzie wzi~to go do wojska polskiego. Tylko оп zпal czeski w пaszym 
skladzie. [ ... ] 

Nauczylismy si~ rozpozпawac, jak Czesi robili kopce z ziemпia
kami. Dzi~ki tym ziemпiakom doszlismy do Niemiec. 

Rzek~ Moraw~ prбbowalismy przejsc w trzech miejscach, Ьо taka 
byla rwctca. Wreszcie przeszlismy i<t kolo miasta, ktбr~dy szla kolej. 
Staly tam budki strazпicze, аІе puste. А most пiedaleko. Caly dzien 
w lozach і w sпiegu obserwowalismy. Naraz krzyk і szum: samocho
dy! jedпak pojechaly. Most przeszlismy w посу. 

Brak zywпosci. Spalismy w lesie па kupach czatyпy, jedeп przy 
drugim. Szlismy jedeп za drugim, аЬу ukryc, i\u паs idzie. Raz za
szlismy do wsi, а moze miasteczka, Ьо brak bylo пawet ziemпiakбw. 
Psбw malo. "Serhija" і "Nedobytego" juz піе bylo, Ьо jak raz poszli 
па zwiad і ро zywпosc, to піе wгбсіІі. Zabici? Zlapaпi? Uciekli? Trzy 
doby czekalismy па пісh па martwym puпkcie, ostatпim miejscu po
stoju, а\е піе przyszli. Do dzis піе wiem, со si~ z піmі stalo. 

Do tej wsi poszedlem ja, "Ostapeпko", "SokH" і Kotlar. Sct g~si. 
Skr~cilismy dwбm glowy, со bylo rabuпkiem, со mielismy zabronio
пe, ale to juz byla walka о zycie. Wiedzielismy juz, ze za kazdego 
partyzanta, zywego czy martwego Czechy placct 1 О tysi~cy koron 
пagrody. "Ostapeпko" uslyszal swiпi~. Со гоЬіс? Dusimy i<t і rzпiemy 

sloniп~ па trzy pasy. І па tej slопіпіе і dw6ch g~siach doszlismy do 
Sudet6w. І zпowu jestesmy glodпi. Kazdy dostal zelazпct porcj~. Zja· 
dles, to juz glбd. Ziemпiaki tez dzieli\ismy kazdemu ро гбwпо, nit> 
bylo dowбdca czy піе dowбdca. jak pieklismy і ziemпiak dowбdcy 

si~ sраІН, to byl to jego ziemпiak, а піе podwladпego. 
ja, Kotlar, "Ostapeпko" і "SokH" weszlismy do wielkiej wsi. Тат

сі poszli w glctb, а ja і Kotlar do trzeciego domu z brzegu. Czesi od 
razu zorientowali si~, chociaz my піе mбwilismy ро ukrainsku, а ро 
polsku. І tak pozпali. Dali паm ро kпedliku. Cos bylo пiewyraznie. 
Zapytalismy о ріеkагпі~. Byla, ale kto wie czy піе zamkпi~ta, odpo· 
wiedzieli. jedпak skoczylismy do tej ріеkагпі. Wzi~lismy 40 suchych 
bulek, dla паs to пiewiadomo со! Маппа z піеЬа! Kotlar byl glodn~ 
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і chcial, abysmy zajsc do domu. )а піе, Ьо па паs czekala reszta па 
martwym puпkcie. Kotlar jedпak poszedl. Dwoje mlodych wyszlo 
dokctds, а stara chciala cos przygotowac. ja si~ patrz~. а па drodze 
dwaj, juz trzej zolпierze! Przeskoczylismy potok і pod g6r~! W kie
ruпku martwego puпktu. Nagle slyszymy strzaly we wsi. Zaskoczyli 
.,Ostapeпk~" і "Sokola". Cisza. Czekamy. Ро pewпym czasie slyszymy 
glosy пaszych. То szedl "Ostapeпko", гаппу. Powiedzial, ze "SokH" 
padl. Zabaпdazowalismy koledze поg~ і ruszylismy. Na szcz~scie 
poszla w mi~sien, а піе w kosc. Noga пapuchala. "Dobijcie mпіе" -
m6wi "Ostapeпko". "Со ty? Jak tak?". Oddalilismy si~ od tej wsi, trafi
lismy па wіппіс~. jest dom, otwarty, w domu l6zka, koce, а do jedze
пia піе ma піс. Na klбdk~ zamkпi~te byly tylko ріwпісе z beczkami 
wіпа. Weszlismy z Kotlarem. Pr6bujemy- wіпо. Wyszlismy па g6r~. 
Cwil pyta si~, czy jest woda. jest wіпо, m6wimy. "То juz si~ паріІі
sсіе?"- pyta Cwil. "Nie, піе mozпa"- m6wimy. W dole Czesi chodzili 
і strzelali, а my tam przesiedzielismy. 

Nad гапеm przyszlismy паd jakies miasteczko. Kosci6l па g6rce. 
Weszlismy schodami па samct g6r~. Nie zostawilismy slad6w, Ьо піе 
wsz~dzie lezal sпieg по і zacieralismy je za sobct. Siedzimy tam caly 
dzien і dГZymy z zimпa. W dole dzien, ruch. Wycictgп~lismy map~ 
і kompas. Aha, to droga jest taka. 

Przed samymi пaszymi swi~tami Bozego Narodzeпia doszlismy 
паd jakcts bystrct rzek~. Gl~boko, mostu піе widac. Nie przejdziemy. 
Со гоЬіс? Zпalezlismy kladk~ z trzech wielkich soseп, ale ja і Kotlar 
poszlismy jeszcze do wsi. Od razu trafilismy па sklep. Mielismy cze
skie kогопу. [ ... ] 

Trzy doby szlismy przez Sudety. Trafilismy па slady san, kt6re 
doprowadzily паs do lesпicz6wki. Obstawilismy jct, odci~lismy te
lefoп. Nabralismy zywпosci і poszlismy dalej. jak polozylismy si~ 
spac, піе wiedzielismy, ze spimy па graпicy. Zapalilismy ogпisko 
і пakrylismy je tak, аЬу піе bylo dymu. Miпctl dzien. О zmroku prze
ci~lismy jakcts smug~. ale піе wiadomo, со to. ldziemy. Miasteczko. 
Wyszlismy па drog~ і zobaczylismy plakat w j~zyku пiemieckim 
і czeskim. Skierowaпy ЬуІ do uciekiпier6w, zach~cal, аЬу si~ zgla
szac, Ьо to amerykanska strefa okupacyjпa. Przeszlismy miasteczko 
і weszlismy do szopy w lesic. Rozpalilismy ogпisko, ogolilismy si~ 
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і umyli, аЬу wyglctdac, jak trzeba, Ьо bylismy, jak zwierz. Wykopa
lismy d6l і schowalismy bron. "ldziemy jako cywile" - powiedzial 
Cwil. Usluchalismy rozkazu, ale ро czterech і p6l roku поszепіа Ьго
пі trudпo mi bylo to zrobic. Rozstac si~ z broпict to tak, jakbym mial 
umierac. Wieczorem ро dwбch wyszlismy па szos~. Wyszla Niemka. 
Cwil zagadal do піеj ро пiemiecku. )а і Kotlar szlismy ostatпi. Je
dzie wojskowy jeep. Miпctl паs, ale zaraz dal tylпy bieg. Niemieccy 
роgгапісzпісу: "Kto?". Tak і tak, пadeszla reszta пaszych. Zawiezli 
паs do tego miasteczka па gгапісу, ale jeM: піс піе dali. Za to zawia
domili Amerykaп6w. Przyjechalo рі~с jeep6w. Posadzili паs za stбl, 
pocz~stowali papierosami. Byl trumacz. "Кіm jestescie? Gdzie wa
sza ЬгоП?". Powiedzielismy, ze mielismy, ale zakopalismy ро czeskiej 
stroпie, Ьо myslelismy, ze juz піе b~dzie паm potrzebпa. Zle jednak 
zrobilismy, ze піе mielismy Ьгопі, Ьо піе cictgn~liby z nas potem рі~ 
dпі protokolбw. Cwil пakazal zataic stopnie і przyzпac si~ tylko do 
tego, ze jestesmy zolпierzami. 1 pazdzierпika 194 7 г. wyruszylismy 
z Polski, а 19lutego 1948 г. bylismy w strefie amerykanskiej. Dw6ch 
zagubilismy, jedeп zostal гап пу і zostal, drugiego гаппеgо przypro
wadzilismy z sobct. Wyszlo nas osmiu, а doszlo pi~ciu. [ ... ) 

Tlumaczenie z jt:zyka ukrainskiego. 
Wideozapis rozmowy w dokumentacji filmu. Wohon і Zbroja': Tasma przecho
wywana w archiwum organizacji .. Wolyn-1943. w Kanatlzie. 



Rozmowa 
z Szymonem 

Nepszym· f 

Szyшon Nepszy "Hirniak" 

Prosz~ opowiedziec о Wasylowie і pana domu rodzinnym. 
asz dom stal па К<Ісіе, jak si~ szlo do Rzepliпa, па Chelmszczyzп~. 

Ьо Wasy\6w 1 graпiczyl z Chelmszczyzп<l . 

)aka ЬуІа odleglosc do granicy? 
Та gгапіса byla przed І wojПCI swiatowa, jakies 2-3 kilometry. 

)асу wasylowscy gospodarze mieli ziemi~ w poblizu granicy? 
Тат ziemi mieli malo, ale пajwi~ksz<l cz~sc zajmowal folwark dzie
dzicбw Szczerbickich. Nie byl ich wlasпosci<I, піе wiem, moie go 
dzieriawili, Ьо potem wyjechali і mieszkal tam ktos іппу. 

• Szymon Nepszy ,.Нirniak"- ur. w Wasylowie Wielkim 1 wrzesnia 1925 г. 
W la tach 1945- 194 7 stuzyt w wywiadzie 11 rejonu nadrejonu .,Liman". Zapisu 
rozmowy dokonano w 2012 г. 

1 Wasylбw Wielki - wies w powiecie Tomaszбw Lubelski . Ро raz pierw
szy wzmiankowana w dokumentach w 1400 г. Przez wiele stuleci stanowita 
\vtasnosc szlachecq. lstnienie cerkwi poswiadczone od 1507 г. Z okresu pб:l

niejszego wiadomo, ze byta to swi<Itynia pod wezwaniem Narodzenia Naj-
i~tszej Магі і Panny. Ostatnia, zbudowana w 1766 г., zostata spalona przez 
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Szczerbiccy nie mieszkali w dworze? 

Mieszkali, bylo tych dziedzicбw dwбch. Jeden przed wojn<} byl na
wet wбjtem w gminie. Gmina byla w Tarnoszynie, dojezdzal tam 
bryczk<}. 

Jaki ЬуІ stosunek dziedzicow do mieszkancow Wasylowa, 
zwlaszcza Ukraincow? 

Nie za dobrze znam te czasy, а\е stosunki nie byly najlepsze. 

Dlaczego? 

Во to bylo tak, ze oni byli Polakami, а my Ukraiiicami. 

Kto mieszkal w 5ё1Siedztwie pana domu? 

Przewaznie Ukraiiicy, tylko jeden Polak Kuba Lorek. Troch~ dalej 
mieszkali jeszcze dwaj РоІасу. Jeden nazywal si~ Filip, drugi Wta
dek, а\е ten Wtadek przed wojn<} chodzH w wyszywanej koszuli, po
tem to si~ zmienHo. 

РоІасу znali it:zyk ukrainski? 

Znali, wszyscy Polacy rozmawiali ро ukraiiisku, nikt ро polsku nie 
rozmawial. Nikt. Tylko na folwarku ... 

То slщd pan mogl wiedziec, kto jest lub nie jest Polakiem? 

То si~ wiedzialo, wszyscy to wiedzielismy. Obchodzili polskie swi~
ta, chodzili do kosciola, chociaz chodzili і do cerКwi, wielu ich cho
dzHo do cerkwi, Ьо ksi~dza polskiego we wsi nie bylo. Przyjezdzat 

oddziaJ АК w marcu 1944 г. W 1880 г. wies zamieszkiwaJo 712 greckich kato
lik6w, 145 rzymskich katolik6w і 9 os6b wyznania Mojzeszowego; w 1939 г. 
780 Ukrainc6w, 220 ukrainskojc;zycznych rzymskich katolik6w, 100 Polakow 
(w tym 80 kolonist6w) і 20 Zyd6w; w 194З r.: 744 Ukrainc6w і 257 Polak6w. 
W dniu З listopada 194З г. nieznany oddziaJ (prawdopodobnie policji nie
mieckiej) zamordowaJ ok. 1З polskich kolonist6w, а 14 marca 1944 г. zamur· 
dowani zostali З kolonisci. UPA 28 marca 1944 г. zamordowaJa ok. 90 wasy
lowian narodowosci polskiej, nastc;pnie АК sраШа wies і zamordowata kilkн 
mieszkanc6w narodowosci ukrainskiej. Z Wasylowa Wielkiego pochodzH<1 
Nina Kucharczuk, zona І sekretarza KP(b)U Mykity Chruszczowa. DeportacJa 
ukrainskich mieszkanc6w przez Rzeczpospolit<J Polsk<1 do USRR odbyta si?. 
w latach 1945-1946 г., а nastc;pnie przesiedlenie ostatnich 169 оsбЬ na Zie· 
mie Zachodnie w czasie akcji .. WisJa" w 194 7 г. 
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со kilka tygodni, nie со niedziela. W cerkwi odprawiono w ka:id<t 
niedziel~. wi~c jak ktos byl pobozny, to ... Ukraincy, jak ktos mieszkal 
w poblizu kosciola, to mбgl chodzic, ale nie musial. 

)aka ЬуІа odleglost mit:dzy юttem, gdzie stal panski dom, 
а centrum wsi? 
Do czytelni - Ьо srodkiem wsi byla czytelnia "Proswita", znajdowala 
si~ tam spбldzielnia, sklep- mialem jakies ЗОО-400 metrбw. 

Wasylow mial wit:cej takich iщtow? 
Tak, nawet jeden nazywal si~ Kutynce, za kosciolem, blizej do fol
warku. We wsi byla dluga ulica ... Czy trafi~ pami~ci<J? ... Nie mog~. 
Wies byla okr<Jgla, posrodku znajdowala si~ dolina, ktбrej nikt nie 
kosH. Pasly si~ tan;t konie, bydlo, owce, і byl stadion sportowy. Z jed
nej strony wyplywalo jezioro z Perehorody, z tej Perehorody biegl 
гбw. Z drugiej stala kaplica, sw. Anny za Polski, za Niemcбw, ukrain
ska. Ukraincy j<J przebudowali, wybudowali jakby studni~ w formie 
jeziorka obudowanego z 4 stron. Za Niemc6w chodzHa tam ukrain
ska procesja, а za Polski polska, swi~cono wod~. 

Na czyjej ziemi stala? 
Ziemia nalezala do folwarku. Z tej kaplicy tez wyplywala woda 
і szedl гбw ро drugiej stronie wsi і па koncu wsi schodzH si~ z tym 
pierwszym. 

Wies pned wojnёl nazywala sit: Wasylow Wielki.lle ЬуІо domow? 
Rodzin okolo 250, w tym, Ьо ja wiem, moze z ЗО Polakбw, reszta to 
Ukraincy. Potem, jak rozparcelowano folwark, Ukraincom nie bylo 
wolno kupowac tej ziemi, to Polacy utworzyli koloni~. najechalo si~ 
Mazurбw ... Kolonistбw bylo z dwudziestu kilku, mniej jak ЗО. Bylo 
tez 2 Ukraincбw, nie wiem [jak to si~ stalo], mбwiono, ze przeniesli 
metryki do kosciola, Ьо inaczej [ziemi] сі nie sprzedano. Jeden byl 
zza Lwowa, Szkapiak si~ nazywal, Kasica od Rawy. Synowie jednego 
і drugiego zgin~li w Liskach2

• 

2 Stefan Szkapiak .,Hrusza" і Cyryl Kasica .,Wotociuha", zolnierze oddziatu 
• Wilki" -3, zginc;li 26 lutego 1946 г. w boju z sHam: NКWD pod Liskami. 
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Gdzie stala kolonia? 
Na рбlпос od wsi. Przed wojпct jej піе bylo, to zпaczy zle powiedzia
lem: gdzies do 1930 г. пikt tam піе mieszkal. Mazurzy przyjechali 
w \atach ЗО., pobudowa\i si~ od podstaw. 

Jak uloiyly si~ stosunki z kolonistami? 
Niezbyt dobrze. Ukraincy пarzekali па пісh, ze опі mogli kupowac. 
а ... Во ЬуІі u паs tacy Ukraincy, ze mogliby kupic. Przed wojпct піе 
bylo пajlepiej, аІе mozпa bylo wytrzymac. 

Mi~dzy mlodzieict ukrainskct а polskct dochodzilo do bijatyk? 
Nie, опі піе zпajdowali si~ we wsi, а poza wsict. Natomiast byla czy
telпia polska, kбlko rolпicze, sk\ep. Robili tam zakupy, chodzili па 
zabawy, uroczystosci. 

Kolonisci ЬгаІі udzial w konspiгacji polskiej w czasie wojny? 
Takich піе bylo оргбсz kilku szowiпistбw. Niech swiadczy to, ze jak 
mial miejsce параd па Wasy\6w3

, to ЬгаІі w піm udzial. 

Skctd pan о tym wie? 
Tak mбwіопо. Nie wszyscy ЬгаІі udzial, mlodziezy wiele tam піе 
bylo. 

А dawni РоІасу, сі ze wsi, konspirowali? 

Кilku, lecz jawпie піе wyst~powali. 

Czy we wsi mieszkali Zydzi, ludzie innych narodowosci аІЬо wy
znan? 
Byly 4 rodziпy zydowskie. 

Jaki ЬуІ ich los podczas okupacji? 
Zostali wywiezieпi do Bclza. А potem [4

]. 

Wszystko orgaпizowaпe jest па u\icy Kazimierzowskiej, па Bry
gidkach, tam z calego traпsportu tworzoпo cos. juz wiadome jest 
miejsce przezпaczeпia: Кгупіса. Tam majct Ьус jakies wоІпе budyп-

3 PieІWszy napad oddzialбw АК na ukrainskich mieszkanc6w Wasy\owa 
Wielkiego odbyl si~ 28 marca 1944 г. Drugi 2 kwietnia 1944 г. 

4 PrzeІWa w nagraniu. 
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ki, ро Zydach czy ро kiтs. Nie wiem, czy паsі dojechali tат szcz~sli
wie, czy піе. Вуlет роtет w Кгупісу, pytaleт, ale si~ піе dowiedzia
teт. Rzucoпo ich па froпt ... ? 

Со dzialo si~ wtedy z panem? 
Czekaleт z Віsет z Коrсzтіпа ... Bis byl w іппут koтisariacie, ale 
porozuтiewalisтy si~. Оп тіаl па Stryjskiej w restauracji dziew
czyп~. kelпerk~. PochodzHa z Rakowca za Lwoweт. Wyjechalisтy 
z пі<J do tej wsi і tат przeczekalisтy froпt. Роtет trzeba bylo wra
cac do doтu, Ьо tат піе bylo со robic. Natkп~lisтy si~ па kilku Zy
dбw w lesie. Jak przyszli Ruscy, powylazili. Szcz~sliwie wrбcilisтy 
do doтu, chyba pod kопіес sierpпia albo па pocz<Jtku wrzesпia. 

)aka ЬуІа sytuacja we wsi? W organizacji? 
Оо Wasylowa juz піе wrбcHem, піе bylo do czego, wies byla spaloпa, 
koтpletnie, піе pozostalo піс. Moja siostra byla w Stajach. Wtedy 
о tут піе wiedzialeт, ale tеп Szastato, со роtет byl strybkieт і jez
dzH wszystkich rabowac, тieszkal we Lwowie. Cz~sto zachodzHeт 
do піеgо, przyjazпilisтy si~ тоспо. Wiedzialeт, ze оп zatrzyтal si~ 
w Stajach, Ьо w Wasylowie wszystko тu sploп~o. Zaтieszkal піе 
w polskiт doтu, а u тojej siostry, ktбra zпalazla si~ tат wczesпiej 
od піеgо. Wi~c jak wrбcHem, to trafНeт do піеgо і siostry, jakis czas 
razeт тieszkalisтy. Роtет siostra powazпie zachorowala па поgі. 
Wywiozleт j<J do Suliтowa, do тojej тату siostry. Sp~dzHa tат 
zіт~ і zacz~a chodzic. І zaraz wl<Jczyleт si~ do dzialalпosci. 

W jaki sposob? Stare kontakty jeszcze ЬуІу aktualne? 
Byli jeszcze starzy ouпowcy, zostaleт wl<Jczoпy do bojбwki "Kruka". 

Gdzie опа dzialala? 
W rejoпie drugiт. 

)ak si~ nazywal "Кruk"? 
Niewieт. 

llu was ЬуІо? 
Chyba z 40 albo wi~cej. "Kruk" byl jej kотепdапtет, а піе prowid
nikieт. Prowidпika піе zпаlет. Роtет zostal піт "Сhота". О "Сhо
тіе" тат bardzo zle zdaпie, straszпie zle. Nie chodzi о to, ze піе byt 



568 Rozmowy 

zdolпy - byl glupi. Nie koпspirowaJ si~ w оgбІе, jezdzH ро wsiach, 
jak ... kawaler па weselu. І tak wpadJ, tak gJupio wpadJ. WyjechaJ па 
zach6d, byJ u swojej rodziпy. ZпаІі go, а оп rok chodzH па zabawy, 
рН w6dk~. hulaJ ... 5 

Na sledztwie chyba tez nie zachowal sit: dobrze, sypal ... ? 
Z tego, со wiem, to піе, а jak і sypal, аІе tam і tak піс піе ma. Nie wiem, 
czy byJ tak gJupi, ze myslaJ, ze mu podarujCІ, ze go wypuszcц czy со? ... 

Jaki ЬуІ wczesniej? 
MiaJem z піm do сzупіепіа w ргасу, spotykaJem si~ z піm, gdy byJem 
w wywiadzie. 

А ро aferze ,.Zenona"? 
Wtedy go піе spotykalem. WyjechaJ w 1947 r.6 W 1948 г., dokJadпie 
pod kопіес sіегрпіа lub па pocцtku wrzesпia, zostaJ aresztowaпy. 
І juz go піе byJo. 

Jakie wsie obejmowal rejon drugi? 
Zпіаtуп, ChJopiatyп, Вudупіп, Oserd6w, Myc6w, Korczmiп, Mach
п6w, Szczepiatyп, Wasyl6w, Krowica, Ulh6wek, tak ze to byJ dosyc 
wielki геjоп. 

То wsie galicyjskie. 

5 Podajemy Wam do wiadomosci, іе па tereпie Polski zпajdujq si~ Ьапdусі 
UPA. jedeп z пісh komeпdaпt SB, tzw. Policji UPA, Bobko Oleksa pod pseudoпi
mem .. Choma·; z wioski Krzewica powiat Tomasz6w, akcja .. Wisla~ ]ego ojciec 
та papiery podrobioпe па iachowski, zпajduje si~ w powiecie Miastko, wioska 
iabka (іаЬпо) [ ... ). Wy, prosц Panstwa, [powinniscie] staraппie go pos/edzic 
і od razu go zabrac, іеЬу піе uciekl [ ... ). AIPN Sz 62/106, Doniesienie obywatel
skie [z 1947 г.], Ь. d, k. 32. 

6 
.. Choma"-Bobko Aleksaпder, b~dqc w lesie kolo Czesпik powiat Zamosc 

w polowie paidzierпika 194 7 r. otrzymal falszywe dokumeпty od ..Zепопа ·; /ecz 
па jakie пazwisko, tego піе wiem. R6wпiei wtedy otrzymali falszywe dokumeпty 
~Horlaj"-Woroпka, .. Karabiп"-Tabaka Michal і razem we trzech odeszli do stacji 
kolejowej, skqd mieli odjechac па tereny Ziem Odzyskaпych ... Orest" z .. Zепопет" 
wzi~li adres od .. Chomy·; gdzie тіаІ оп jechac, adres tеп zпаІет, lecz dzis wsi 
jui піе pami~tam, woj. Gdansk pow. Miastko, tam mieszka ojciec, matka, siostra 
.. Chomy'; Bobka Aleksaпdra. AIPN Sz 62/106, Protok61 pгzestuchania Mikolaja 
Kucharczuka, 4 maja 1948 г., k. 21-22. 
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Byl tez kawalek Chelmszczyzпy, аІе ро 1946 г. піе bylo tam ро со 
chodzic. W 1946 г. cala Chelmszczyzпa wyjechala. Wszyscy. Tam 
пawet w 1945 г. опі wysylali do Staliпa [prosby), zeby ich zabral, 
tak. No Ьо РоІасу mordowali ich tak, ze пawet si~ піе dziwi~, піе 
bylo іппеgо wyjscia. Gdzie mieli si~ podziac ... ? Chelmszczyzпa піе 
wchodzHa wtedy w rachub~. Bylo kilka wiosek па skraju Hrubiesz
czowszczyzпy, troch~ ludzi ... , піеwіеІе, аІе ЬуІі. А ро drugiej stroпie, 
jak ТеІаtуп, Sahryit, jak па Tyszowce, to tam піе bylo пiczego. 

Wrocmy do "Кruka", "Chomy'' ... 
Ро odejsciu od "Kruka" саІу czas podlegalem "Zепопоwі". Spotka
lem si~ z піm w 1945 г. 

)ako komendantem nadrejonowej SB? 
То zпaczy оп піе mial grupy ludzi, mial swoich pojedyпczych wsp6l
pracowпik6w, mozпa Ьу ich пazwac iпformatorami. ChodzH z "Bor
sukiem". 

То ochrona "Zenona"? 
)ego пajblizszym wspolpracowпikiem, а moze і осhгоп<} osobist<} 
byl "Borsuk". Byl takZe saпitariuszem, pirotechпikiem, ciekawy 
czlowiek, pracowal z "Zепопеm" podczas okupacji w Ukraiitskim 
Komitecie Ротосу w Zamosciu, gdzie "Zепоп" byl przewodпicz<}
cym. І саІу czas tak byl z "Zепопеm" zwi<}zaпy ... , а tеп go wydal, ja 
tego піе ... Siedzial z "Czausem", siedzial w jedпej сеІі, w сеІі smierci. 
"Borsuk" mowH, ze пazywal go ["Zепопа") "Wujkiem". Byl реwіеп, 
:іе "Wujek" go wyci<}gпie. А bylo juz wiadomo, kim byl "Zепоп". 

СаІу czas przebywal pan w rejonie drugim? 
Kr<}:iylem. Niekiedy піе wiedzialem, ktory to геjоп, w kazdym b<}dz 
razie bylem w Krystyпopolu, pod Sokalem, tam gdzie ЬуІо trzeba. 

Kto bezposrednio wydawal panu rozkazy? 

"Zепоп". 

)ako to sit: odbywalo? Gdzie sit: spotykaliscie? 
Najcz~sciej w Przewodowie, w takim, mozпa powiedziec, puпkcie 
сепtгаІпуm. Wies піе zostala sраІопа. Spotykalismy si~ w domu ko
biety, піе pami~tam jej пazwiska. 
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W jaki spos6b "Zenon" zawiadamial pana о tenninie spotka
nia? 
Pisal grypsy, przeпosili je lctczпicy. 

Czyli kto? 

Jakiegos jedпego Іctczпika піе mielismy, iпformacj~ przykazywal па 
koпtakt, а dalej поsН je tеп, kto ЬуІ pod r~kCJ, dziewcz~ta przewaz
пie. 

Spotykaliscie sit: we dw6jkt:? 
Przewazпie bylem sam. 

Dlaczego nie ЬуІо innych os6b? 
Moze "Zепоп" піе mбgl zwolac іппусh ... ? А moze mial takCJ taktyk~? 
Najcz~sciej towarzyszyl mu "Borsuk". 

)ak zachowywal sit: "Zenon" podczas odpraw? 
Stuproceпtowy пacjoпalista! Taki ЬуІ! Ostry, staпowczy. 

Jaki ЬуІ charakter "Zenona" jako czlowieka? 
Musz~ рапu powiedziec, ze straszпie go піе lubHem. А jeszcze bar
dziej si~ go balem. 

Dlaczego? 
Pod kопіес 1945 г. wгбсН do Вudупіпа Maksym Ostapiw. ВуІ w ta
kiej grupie, jak ja, аІе іппеj, przeszedl па wschбd, prawdziwy pa
triota і m~zczyzпa kolo 2 metrбw wzrostu, zbudowaпy, рі~kпу m~z
czyzпa! Pod kопіес 1945 г. оzепН si~ w Wiппikach і wгбсН z zoпct 
do domu. WгбсН, а ро jakims czasie "Zепоп" kazal go rozstrzelac. 
Wykoпal to jego pracowпik "Sirko". ZabH jego і zоп~. Dzis mysl~. ze 
"Zепоп" juz wtedy pracowal w KGB. Myslal, ze Ostapiw tez zostal 
zwerbowaпy. Bylem temu przeciwпy. "То w jaki sposбb przekroczyl 
graпic~?!"- mбwi ["Zепоп"].- "W jaki sposбb?". "Nie jedeп przecho
dzH przez gгапіс~" - odpowiedzialem. - "Mamy wysiec wszystkich, 
ktбrzy przekroczyli gгапіс~?". 

"Sirko" wykonywal te:i: inne wyroki "Zenona"? 
Sctdz~. ze tak, Ьо jak wykoпal tеп, to mбgl wykoпac іппе. "Sirko" to 
byl sіІпу chlop, о bardzo silпej budowie, роdоЬпо пawet go піе za-
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stГLeШ, tylko udusH. Widzialem go bodajze jedeп raz, ale пawet піе 
1estem реwіеп, czy to ЬуІ оп. 

Slщd dowiedzial si~ рап, ze to оп to zгоЬіІ? 
Powiedzial mi .,Borys", sledczy MGB па пaszym tereпie . 

.Zепоп" zпiszczyl talde іппе osoby, ktoгe byt moze піе szkodzi
ty spгawie? 
Zпam kilka takich przypadkбw. О jedпym opowiem dokladпie. Spo
tkatem si~ z піm w Przewodowie. Do domu, gdzie to mialo miej
sce, weszlo З, а moze 4 partyzaпtбw, па kolacj~ czy ро со, tak si~ 
zdarzalo. Zwracali si~ do siebie па pseudo. )ak jedeп wypowiedzial 
pseudoпim, to .,Zепоп" wstal і powiedzial, аЬу tamci wyszli, а оп 
zostal. А chodzH,o роdоЬпо о to, ze оп chcial wymieпic fiпk~ па pi
stolet. І to ЬуІо podstawc:t tego, ze .,Zепоп" kazal go zпiszczyc. Za 
takc:t spraw~, za to, ze chcial si~ wymieпic, moze tylko піе chciat 
nosic fiпki ... 

Dlaczego ЬаІ si~ рап "Zепопа"? 
Jesli za takie glupoty zabijal ... ? Bylem otwarty, пiekiedy m6wHem 
nawet za duzo ... Wtedy, w ОІеsпісу7, jak razem z піm spalem па tym 
strychu, z tydzien, moze wi~cej, ЬуІ jakis taki ... пieludzki. OdпosH 
si~ jakos піе tak ... 

)edпego razu zebrala si~ пasza bojбwka. W lesie, піе pГLewodow
skim, а Гleplinskim . .,Zепоп" zrobH tak<t pokazбwk~, Ьо jedeп chlop 
cos gdzies ukradl, пawet піе pami~tam со. Na oczach wszystkich ka
zat go rozstГLelac. 

)ak гeagowali іппі bojowkaгze па takie uczynki? 
Batem si~ go піе tylko ja ... Byt czlowiekiem піереwпуm. 

Jedпak wieгzyl mu рап ... ? 
Nie wieГLylem, ale со mialem zrobic? Gdybym kategoryczпie mu si~ 
spГLeciwH, zastГleШby mпіе. 

Kto jeszcze patгzyl па піеgо .. kгzywym okiem"? 

7 Wydaгzenie to moglo miel: miejsce w 1949 Jub 1950 r. 
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Z mojej wsi byt ,.Nalywajko", wspбtpracowalismy z sоЬч, nazywal 
si~ Stanislaw Dmyterko. Hrycaj z MHoszowicz za Lwowem, pseudo
nim mial ,.Soroka". 

Rozmawialiscie w swoim kr-:gu о ,.Zenonie"? 
Z ,.Nalywajkч" ... Byl jeszcze trzeci, ,.Kalyna", z Korczowa. Wszyscy 
ЬуІі zwiadowcami rejonu drugiego. Niekiedy pracowalismy razem. 

Na jakie spгawy w sluzbie "Zenon" zwracal szczegolnct uwag-:? 
Nie dac si~ zdekonspirowac, nie dac si~ zlapac, со bylo zresz4 \o
giczne. А ро drugie, to zeby czasem za duzo nie wypic. І ta zasada 
byta na miejscu. 

)akie otnymywal pan zadania? 
Przez dluzszy czas mialem dwa zadania, mordowatem si~ z nimi, ale 
to juz na zachodzie ... 

Chodzi mi о te z czasow na Hгubieszowszczyfnie. 
Jakichs takich ... Na przyklad mial Ьус ... Byta taka wies Machnбwek. 
Тат ЬуІі Galanci8

, grupa strybkбw. Miatem dowiedziec si~, jakie 
majч uzbrojenie, ilu ich jest, а do nich dochodzili takZe Polacy, ra
zem kilkunastu, nawet jeden Polak z mojej wsi, ktбrego nasi ztapali. 

W jaki sposob wykonal pan to zadanie? 
Miatem takie dwie dziewczyny ... jedna byta Ічczniczkч. Nie powie
dzialem jej, zeby szta і patrzyla, Ьо zaraz Ьу jч ztapali, ale w rozmo
wie potocznej zapytalem, ilu ich tam jest, jakч majч bron, со tam 
robiq, jak w nocy si~ ubezpieczajч. МіеІі wart~ kolo domu ... stanic~ 
w domu Galanta. 

Zostat przygotowany oddziat ,.Dudy". Niektбrzy mieli mundury 
sowieckie, niektбrzy szli, z pagonami, zrobili саІч Armi~ Czerwonч 
albo NКWD. І w niedziel~ ро obiedzie, zimч, snieg byt ze hej, mrбz! 
pojechali. Zlapali wszystkich, ale nie starego. Stary pojechal do Sta
jбw. Во na zasadzce, na zastawie na drodze ze Stajбw do Machnowa, 

8 Galanci- popularna nazwa ok. 50-osobowego oddzialu batalion6w nisz
czycielskich (ros . .,istriebitielnyje bataliony") dzialaj'lcego w Machnбwku 
w latach 1944-1945 w oparciu о tamtejszych sympatyk6w komunizmu. Po
chodzi od nazwiska rodziny Galant6w, bt;d<Іcych jej tw6rcami. 
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siedzial "Choma" z bojбwkct. Опі пadjezdzali konmi, saпiami, zoba
czyli jego ludzi і zacz~li uciekac, а паsі wtedy wystrzelili rakiet~. То 
bylo руtапіе, czy przyjctc walk~. Ьо mysleli, ze to mogct isc: Ruscy: 
dom Galaпta si~ раШ і mogct пadchodzic sowieccy роgгапісzпісу. 
Na rakiet~ odpowiedz byla, ze tak, ale Galaпt zawrбcH і uciekl. Nie 
zlapalismy go juz, przeпiбsl si~ do Staj6w za gгапіс~. Czas od czasu 
wpadal па oblawy. 

А jak ЬуІо z ")urczenlщ"? 
Nie slyszalem о піm zbyt wiele, to bylo па poczcttku . 

• Zeпon" likwidowal takZe Polakow? 
)esli byl powбd, to tak. Wydaje mi si~ jedпak, ze bylo tego пiezbyt 
wiele. 

Со pan wie о wielkiej udanej zasadzce па WP juz ро akcji ,.Wi
sla"? Nie dowodzil tam ,.Zenon"? 
То піе "Zепоп", to "Duda". )echal traпsport, cos z 40 samochod6w 
ci~zarowych pod ochroпct wojska. Nasi urzctdzili zasadzk~. wszyst
ko spalili, "Duda" zostal гаппу. Nie slyszalem, zeby dowodzH wtedy 
"Zепоп", chyba zeby to byl zbieg okoliczпosci. 

Kto w rejonie drugim zajmowal sic: kontrwywiadem? 
Niezbyt wiem, wiem, ze potem dowбdcct byl"Шeh". 

Kto ЬуІ oficerem sledczym? 
"Borys", пazwiska і pochodzeпia jego піе zпam. jego zast~pcct byl 
"Нгіzпу" z Tuszkowa kolo Belza. Nie zпam ich losбw. Gdzies ostatпio 
zпikп~li. а reszta, wszyscy zywi і zdolпi do ruchu, zпalezli si~ w tej 
grupie, со spotkala si~ 21 wrzesпia w lesie grabowieckim. Zпalem 
"Wolodi~". Przewazпie przebywal w Przewodowie. Typowy wschod
пiak, typowy, а jaki [рі~kпу] j~zyk ... ! Wysoki silпy chlop, ЬІопdуп. 

Znal pan "Miszc:", "Romana"? 
Lewosiuka "Romaпa" tak, Ьо pod kопіес bylo ich trzech. Na Zie
miach Zachodпich, w Stargardzie Szczecinskim, ро raz pierwszy 
spotkalem si~ z "Zепопеm" і wlasпie z "Romaпem". 

Pan dzialal raczej w pojedynkc:? 
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Tak, w boj6wce bylem rzadko. Moje zadaпie polegalo па przyklad 
па tym, ze jak cos si~ gdzies stalo, to пast~pпego dпіа musialem tam 
Ьус, wszystko opisac, kto zostal zІарапу, kto zabity, kto spaloпy, iloSl: 
zolпierzy, jakie wojsko. Sporzc:tdzalismy sprawozdaпia miesi~czпe. 
Tam wszystko dokladпie ЬуІо opisywaпe. Gdyby te archiwa dzis 
ktos mial, to ЬуІу dokumeпt ... Nie ЬуІо zadпego, zadпego wypadku 
w jakiejs wsi, zeby піе zostal tam uj~ty. 

Polskie UB mialo па wsiach agent6w w5r6d Polak6w lub naszych? 

Polak6w tu піе ЬуІо, zwiad UB ЬуІ wi~c slaby. 
Со w пaszej polityce ЬуІо zle? W 1946 г., ро wysiedleпiu Ukrain

c6w па wsch6d, pojawH si~ we wrzesпiu poruczпik Wojska Polskie
go. JezdzH ро wsiach, zatrzymujc:tc si~ ро 2-3 dпі. Niczego dokladпie 
піе chcial jakby wiedziec, Ьо to ЬуІ szpec. Rejestrowal, kto z daпej 
rodziпy mial kogos w UPA, ilu паs jest і tak dalej. Ро jego wyjezdzie 
ja udawalem si~ do tych ludzi і rozmawialem. Niekt6rzy піе chcieli 
rozmawiac, ale raczej opowiadali. "Zепоп" о tym wiedzial. "Orest" 
tez о tym wiedzial, cz~sto mialem z піm styczпosc. Powiedzialem 
"Orestowi", ze moja propozycja jest taka: poruczпika aresztowac, 
піе zabijac, а odebrac bron і spowodowac, аЬу przestal si~ tu po
kazywac. Jedпak to jakos si~ rozeszlo ... Poruczпik dokonczyl swojct 
robot~. а potem, ро wyjezdzie па zach6d, о czym wiem dokladпie, 
ludzie сі zaraz zostali aresztowaпi9• 

Spotykal pan "Dalnicza"? 
Nie, апі razu. 

А "Priгw~"? 

Z "Prirwc:t" cz~sto pracowalem, ЬуІ dow6dcc:t okr~gu. То ЬуІ пadzwy
czajпy czlowiek, odwazпy, wysoki. Uciekl w Oserdowie z buпkra pod 
cerkwic:t. Nie wiadomo, czy ktos zdradzH, czy przez przypadek ... Do
kladпie byli tam tak: radiotelegrafista "Siota': kt6ry ЬуІ autorem "lп
formatywпych Wisti" dla UPA, bardzo go lubHem, bardzo, wieczпie 
chodzH z radiem; "Duпajski': kiedys w Hrubieszowie przewodпicцcy 

9 Do tych rodzin prawdopodobnie nalezeli czlonkowie podziemia lub zol
nierze UPA, kt6rych w czasie rejestracji przez porucznika w domach nie bylo. 
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Ukrainskiego Komitetu Pomocy, ро Strutyitskim zastrzeloпym przez 
Polaka, піе wiem, jak sic; пazywal, potc;zпy, mоспо zbudowaпy; і "Prir
wa". То wtedy "Duпajski" zgiпctl10, "Slota" zgiпctl, а "Prirwa" z tego 
buпkra uciekl! "Prirwa" uciekl! Mial graпaty, wyrzucH je і zrobH sobie 
sciezkc;, uciekl. Trzeba bylo miec spryt, Ьо wojska bylo tam od cholery. 

Przy jakich okazjach spotykal sit: pan z ,.Ргігw&~"? 

Odbywaly sic; odprawy ... ale "Prirwa" z "Zепопеm" byli jak ogien і woda. 

Dochodzilo mit:dzy nimi do klotni? 
Nie za bardzo, а jak dochodzHo, to піе widzialem, ale о пісh роdоЬпіе 
mysleli і іппі, ja to slyszalem. "Zепоп" byl chelmszczakiem, to byla іппа 
kategoria ludzi, Ьо оп і byli Ukraincami, ale jakby trochc; prorosyjskimi. 

"Zenon" tez? Jak to sit: pпejawialo? Рпеz prawoslawie? 
Nie chodzilo о prawoslawie. То гбzпіса psychologiczпa byla. Na 
przyklad w Galicji, jak przyszla пiedziela, ludzie ubierali sic; ladпie .... 
А tamci to juz tak ро rosyjsku ... W пiedzielc; і swic;ta chodzili byle jak. 

Spotykal pan kuгennego .Beгkuta"? 

Nie, ale wiele о піm slyszalem. Byl dobrym zolпierzem. 
Pamic;tam atak па Warc;z. Przed atakiem trzeba bylo zrobic 

zwiad, пarysowac рІапу. То robilo паs czterech, jedeп dokladпie 
zпal Warc;z. jak puscili dwie V-2, to budyпki sic; rozlecialy w powie
trze! Tymi rakietami potem z Mycowa straszylismy Belz. 

Sowiecka agentura ЬуІ silna? 

Na реwпо. Gdy aresztowaпa zostala "Напіа" 11 і Martyпiuk 12, zaraz 
wyslaпo ich ... "Напіа" opowiadala mi, ze "Zепоп" spotkal jct w War
szawie па ulicy і mбwi: "Zepsulo mi sic; radio, powiedz «Hrabowi», 
zeby jakos sic; skoпtaktowal ze mпct і пaprawH". "НгаЬ" poszedl і ... 

10 lnformacja nieprawdziwa: .. Dunajski" zginёjl kolo Skierbieszowa w paz
dzierniku 1947 г. 

11 Anna Martyniuk (zd. Mylyk) .. Hania"- sanitariuszka і liJczniczka na te
renie nadrejonu .. Liman". 

12 Sergiusz Martyniuk .. НгаЬ" zostaJ aresztowany wraz ze swa zoniJ Ann<j 
Martyniuk w Warszawie З maja 1951 г. Przekazany wladzom sowieckim. 
otrzymaJ wyrok 12 Iat wi~;zienia. 
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Niekiedy mozna uslyszec, ze tragiczny boj pod Liskami tez ЬуІ 
.,zastugёt" .. Zenona". 

Przed 26 lutego [1946 г.] sоtеппу "Czaus" kwaterowal w Wasylowie. 
Z jakiegos powodu, sam mi opowiadal, s~ds otгzymal rozkaz, аЬу za
kwaterowac па koloпii. Dlaczego па koloпii? Tam byly dwa domy. Na
letaly do Ukrainc6w, kt6rzy kiedys Ьус moze byli spolszczeпi, Ьо піе 
mogliby kupic ziemi. Dom od domu stal w odleglosci 200, а moze mпiej 
czy wi~cej metr6w. W czystym polu mial zakwaterowac z 50 osobami?! 
"Czaus" rozkazu піе usluchal, Ьо піе byl, jak m6wil, taki glupi, аЬу taki 
rozkaz wykoпac. І przeczekal ohlaw~ w Wasylowie. Wies byla spaloпa, 
ale ludzie mieli jakies schroпy і wszystkich schowali, u mojego wujka 
w stodole пawet "Orest" mial buпkier: W tym czasie, jak byl b6j pod 
Liskami, "Orest" byl tez w Wasylowie. Dlaczego Sowieci, kt6rzy zawsze 
jechali samochodami, wtedy szli tyralierq? Szli polem od Ulhбwka, 
rozciё}gпi~ci па kilometr czy dwa. Szli па Wasyl6w. Spodziewali si~, ze 
kogos tam zastaпё}. Nikogo піе zastali, kilka os6b, kt6re uciekaly, za
strzelili. W Przewodowie tez па пikogo si~ піе пatkn~li і poszli dalej. 
Wiedzieli zatem, ze oddzial gdzies jest. Oddzial byl w Wasylowie, tylko 
ze byl schowaпy. Wi~c trafili па oddzial w Liskach ... 

"Zепоп" od dawпa wsp6lpracowal z KGB. M6j iпformator z Kry
styпopola zawiadomH mпіе, ze "Zепоп" spotkal si~ w jakiejs wsi 
z kapitaпem pograпiczпik6w z Waпiowa. ZawiadomHem о tym 
"Oresta", ale tеп піс піе zrobH. · 

"Oгesr' wierzyl "Zenonowi"? 

Nie, піе. 

SJGtd pan о tym wie? 

Wiem, ze піе wierzyl. Gdy пastal puпkt zborпy 21 wrzesпia 1947 г. 
w Grabowcu, пasza grupa czekala. Byl "Orest" і jedeп z kierowпictwa 
krajowego, kt6ry przeszedl па Zach6d, brat "Burewija", kt6ry zgin<ll 
ро drodze, "Czaus" z oddzialem, "Bohdaп", "Maksym", "Sambo", "Jur
ko", czyli jarema z ochroпy "Oresta". Uradzilismy, Ьо rozkaz6w juz 
піе bylo, ze "Czaus" ma isc па Wlodawszczyzп~ і tam przezimowac. 
Wszyscy czekali па "Zепопа". Sp6zпH si~ dwa dпі, а to byl straszny 
czas. Mial przyпiesc tez ріепіё}dzе. Nie przyпiбsl апі grosza. "Bor
suk" па maszyпie wypisywal zaswiadczeпia gmіппе, ze jakoby w6jt 
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zaswiadcza, ze taki і taki to і to. Dostalem taki swistek, bez zdj~
cia, bez пiczego. Pozegпalismy si~ z "Czausem" і оп prawie рбl dпіа 
wczesпiej od іппусh odszedt. W pierwszym roju byt "Ruczaj", uro
dzoпy пiedaleko Lwowa. Cztowiek bardzo bojowy. Ogtoszoпo, kto 
chce przechodzic w Ukraiп~. tеп піесh przyl<tczy si~ do "Ruczaja". 
І "Zепоп" dat mu zapisek, gdzie ma si~ zgtosic, аІе czy "Ruczaj" si~ 
zgtosH, czy піе, czy wpadt w г~се KGB, піс піе wiem do dzis. Wiem, 
ze wraz z kilkoma chtopakami zgiп<tl. 

"Orest" jeszcze dat mi 500 zt. па drog~ і tak si~ rozstalismy. Czy 
miat zaufaпie do "Zепопа" ... ? N іе raz styszatem od "Czausa", а "Czaus" 
sp~dzH z піm dtuzszy czas, ze пikt піе miat do піеgо zaufaпia. 

А jaki ЬуІ sotenny "Duda"? 
Odwazпy, jako cztowiek solidny. Opowiem рапu о takiej jedпej spra
wie. W Wasylowie jest obtawa і ludzie uciekaj<t do lasu pod Przewo
dowem, do tak zwaпej D<tbrowy. Na kопіа siada Dziubak z syпem, 
12-14letпim, jad<t do D<tbrowy. W lesie wpadaj<t па "Dud~", "Duda" 
w muпdurze rosyjskim ... Dziubak od razu mбwi mu, ze wspбlpra
cuje, а сі mu піе wierz<t. Przyprowadzili jedпego, аІе go піе zпal, 
przyprowadzili drugiego, а tеп mбwi, ze to baпdyta. А "Duda" dalej 
піе wierzyt, Ьо піе byt taki gtupi. Myslal, ze chtop pod wptywem 
пегwбw рІесіе, ze wspбtpracuje, doпosi, ze przyjechat па zwiady 
о partyzaпtach. W koncu chtop mбwi, ze ma wszyty раріег. Rozprut, 
wyci<tgП<tl і daje zaswiadczeпie, ze jest wspбtpracowпikiem. "Duda" 
kazat rozstrzelac jego і sупа. 

Znal pan Mikolaja Kucharczuka "Burewija"? 
Tak, пiekiedy otrzymywatem od піеgо iпstrukcje. Wczesпiej sluzyt 
w policji. 

Wspomпiaпy juz "Duпajski" pracowat wczesпiej w Hrubieszowie. 
Byt, ja tez bylem, па pogrzebie Strutynskiego w Hrubieszowie. Prze
mawiat Kubijowicz13

, а to byty wtedy dwa pogrzeby, ро РоІасу zabili 
tez Wojпarowskiego, Ьо оп pracowat w komisji przesiedlenczej. 

13 Wlodzimieгz Kubijowicz (1900-1985) - geograf; w latach 1939-1945 
pгzewodnicz'lcy Ukrainskiego Komitetu Centralnego bt;dCІcego jedynym orga
nem pгzedstawicielskim Ukrainc6w wobec okupanta niemieckiego w Gene
ralnym Gubernatorstwie. 
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Domy51am si-:, ze spotykal sit: pan z ,.Czausem" ро tym, jak on 
wyszedl z wit:zienia. 
МіаІ zоп~ Nadi~, wschodпiaczk~. slub brali w Chlopiatyпie. Wcze
sпiej wyszla za mctz za chlopiatyftskiego chlopaka, przyjechala 
z піт, sluzyl tak, jak ja. ZadusH sie w Chlopiatyпie w czasie oblawy. 
Wtedy оzепН si~ z пісt "Czaus", byla bardzo, bardzo ladпa. Wyjechala 
z krewпymi z Oserdowa, Krawczukami, do powiatu Stargard Szcze
ciftski. А оп poszedl па Wlodawszczyzп~. Przed swi~tami Bozego 
Narodzeпia пapisal do піеj, mial adres. Zопа przyjechala і wywiozla 
go па Ziemie Zachodпie. Nie raz pytalem go, jak zostawH oddzial ... 

Nadia wiedziala, ze jestem w tym samym powiecie, jakich ЗО ki
lometrбw od пісh, w Liпkбwce, u mojego zпajomego. Pojechalem do 
"Czausa". Nie spalem tam, Ьо atmosfera byla пiedobra: Krawczuk si~ 
bal паs trzymac. W посу odeszlismy do drugiego Ukraiftca. Tam spa
lismy przez пос. Mielismy рІап. W gazecie "Kurier Szczeciftski" prze
czytalismy, ze firma Przebylski і Sosпa w Szczeciпie-Dctbiu пajmuje 
pracowпikбw. Firma, dwaj Zydzi, miala biuro па ul. Szczeciftskiej. 
Pojechalismy do Dctbia. Barak. t.adowalismy we dwбch kopalпiaki 
па wagoпy. Mielismy bardzo slabe dokumeпty, bez zdj~cia, а policja 
tam pojawiala si~ kazdego dпіа, Ьо kazdej посу гаЬоwапо stolбwk~. 
"Czaus" przed samymi swi~tami pojechal do Krawczuka, do zопу. )а 
do Liпбwka. 

Mielismy zпajomych w Drawsku, Bid~ z Betza, mial zоп~ z Oser
dowa. Zaraz ро swi~tach zпalezlismy tam mieszkaпie, аІе оsоЬпо, 
оп і u Bidy. Spotykalismy si~ kazdej пiedzieli. )edпej пiedzieli w lutym 
Bida powiedzial, abym uciekal, Ьо оп і oboje zostali aresztowaпi. А juz 
mieli male dziecko. Ро kilku dпiach wyjechalem z Drawska. Ро рбl 
roku zоп~ "Czausa" zwolпioпo. Pojechalem do Drawska. Rozmawia
lem z пісt, powiedziala, ze zbili go, byl czarny, jak ziemia. Zrobili mu 
koпfroпtacj~. Nie wiedziala, z kim. Dalszy los jego byl w wi~zieпiu. 

Zaraz ро wyjsciu z wi~zieпia udal si~ pod Miastko, mial zпajo
mych w Kawczu, Wityka, ktбry prowadzH OUN w Wasylowie. Szukal 
ргасу. Mialem w Slosiпku zпajomego Michala Zieloпk~.l "Czaus" zo
stal magazyпierem. Spotykalismy si~ поп stop, chociaz troch~ si~ 
balem. Byl па moim weselu. Zapozпal wdow~ ... пагаН mu j<t Boro
wik "Nezabudko". )ej rodzice haпdlarze mieli koпtakty, zпalezli mu 
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mieszkanie w DzieГZoniowie. Tam mieszkal. Wiele razy przyjezdza
tem do niego, tam zmarl. Pracowal w zakladach radiowych "Diora". 
Ubowcy przychodzili do niego do mieszkania, wypytywali рбkі zona 
ich nie wyrzucila. Dzieci z nіСІ nie mial. 

А со z pierwsц zonct? 
Nikt nie myslal, ze on wyjdzie, dostal kar~ smierci. Nie mial z nіСІ 
kontaktu, nie pisal, а ЬаЬа, jak to ЬаЬа. Wyszla za ubowca. 

)akie ЬуІу pana losy ро koncu dzialan w podziemiu? 

То juz ро spotkaniu w lesie grabowieckiem. Zebralo si~ nas tam 
bardzo wielu. Mialem adres do rodziny z Budynina, mialem do nich 
jechac. jakis czas mieszkalem u lwana jesiejki. Skontaktowal si~ 
z "Kaczmarem"14

1 czyli Cwiachem, а Cwiach dal mi znac о Lewosiuku. 
Pojechalem do SC}siedniej Bialej, skontaktowalem si~ z Lewosiukiem 
"Romanem". On wyznaczyl mi dat~ і godzin~ spotkania z "Zenonem" 
w Stargardzie na dworcu. Bylo to pod koniec 1948 r. "Zenon" byl 
troch~ zdziwiony. "Skё~d si~ tu wziё}les?" - jakby zapomnial, ze sam 
wydal mi dokumenty. "jak skё}d? Stam4d, со і wy" - powiedzialem. 
"Zdrowy?" - zapytal jeszcze, а jak powiedzialem, ze tak, przedstawil 
mi propozycj~: zameldowanie, adres, wyjazd. Gdzies ро trzech tygo
dniach odebralem w Szczecinie dokument swбj і "Kaczmara". 

Otrzymalem adres do Mielca w wojewбdztwie wroclawskim, do 
Ukraincбw, аІе zdawalo mi si~, ze SC} Ukraincami komunistami. Mia
ta tam Ьус tez ladna dziewczyna ... Nie zatrzymalem si~ u nich, а ta 
dziewczyna powiedziata о innej, ktбrej znajomy dowiбzl mnie do 
Olesnicy, do Rybaja. Patrz~, а tam jest "Zenon". Zazartowalem, ze go 
odnalazlem, а on byl wyraznie zdenerwowany, і zdziwiony. Myslat, 
ze mam swojё} wtyczk~? Jakos si~ rozgadalismy, potem tydzien spa
lismy u Rybaja na sianie. 

Mialem gazet~ wroclawskё}, szukali kogos do transportu. Zaczё}
tem ргас~. Mialem dowбd wyrobiony przez "Zenona", ze jestem 
z 1930 г., аІе wyglё}dalo to na zbyt mlodego, to dostarczyl mi legity
macj~ Stuzby Polsce. Musialem odgruzowywac Wroclaw. Ро jakims 

14 Michal Cwiach "Кaczmar" ( 1926-1996) - pracownik referatu propagan
dy nadrejonu .. Liman", potem w nadrejonowej boj6wce SB. 
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p6l roku przerzucili mпіе zпowu do Olesпicy. Teraz cz~sto spotyka
lem si~ z "Zепопеm". Wydal mi роІесепіе, abym zпalazl "Kryma"1

\ 

Dwa razy jezdzHem do Legпicy, raz do jeleпiej G6ry ... jaki оп mial 
motyw? "Krym" mial miec pot~zпa kas~. gdybysmy i<t posiedli, to 
mielibysmy takie zycie! Во my propoпowalismy, аЬу zdobyc pie
Пi<tdze w tеп spos6b, zeby pojechac па Hrubieszowszczyzп~. zro
bic tam par~ skok6w па sp6ldzielпie, poczty. "Zепоп" па to si~ піе 
godzH, tylko raz dal zgod~. ale raczej dyplomatyczпie. "Zgodz~ si~. 
jak oddacie mi polow~ pieпi~dzy" - powiedzial. jasпe, ze motyw 
z "Krymem" byl poci<tgaj<tcy, Ьо pieпi<tdze byly potrzebпe. jeszcze 
піе skonczylem z "Krymem", jak kazal mi odпalezc "Zymajl~", do
w6dc~ kurier6w, kt6ry kursowal mi~dzy Ukraiп<t а Polsk<t. МіаІ 6 
takich zabijak6w, ze піе bal si~ пiczego. Ci<tgle chodzH przez graпic~ 
і піс пigdy mu si~ піе stalo. Teraz mial miec dolary, przyпiesioпe 
z Ukraiпy ... Szukalem wi~c "Zymajly", ale піе zпalazlem. 

Uznawal pan ,.Zenona" swoim zwierzchnikiem? 
Tak, taka byla procedura. 

Zostal pan zwolniony z przysi~gi і mogl go traktowat jako cywila. 
То zupelпie іппа sprawa, ale wzi<tlem od піеgо dokumeпty, musia
lem mu podlegac. 

W jakim stanie znajdowali si~ wtedy nasi ludzie w warunkach 
deportacji па Ziemiach Zachodnich? ВаІі si~ kontaktow? 
Kto mпіе zпal, tеп si~ піе bal. Trafialem па patriot6w, kt6rzy ch~tпie 
udzielali пoclegu і па takich, kt6rzy mieli dosyc. 

Ро jakims czasie "Zепоп" mial mi cos dac і wyzпaczyl spotkaпie 

w Szczeciпie. Spotkalismy si~ w "Orbisie". jak zawsze, пalegal, ze 
trzeba dzialac, а gdy ja czyпHem lekki орбг, zapytal: "Со, sprzeci
wiasz si~ kierowпictwu OUN ... ?". 

Opowiem рапu, jak bylo w Olsztynskiem. Mielismy obowi<4zek 
ріsапіа dla піеgо raport6w miesi~czпych о sytuacji polityczпej, sto
suпku ludпosci ukrainskiej do паs, о wladzach. Pisalem raporty ро 

15 Mik<Иaj Radejko "Krym"- referent polityczny Okr~gu 11 Kraju Zakeгzofl
skiego. W 194 7 г. pгzedostal si~ do Szwecji. 
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polsku, пazywalem je "Turystyka". Bylo паs kilku, Borowik "Neza
budko", "jurko", ktбry mial twarz stuproceпtowego baпdyty, jeszcze 
jedeп, ktбry przeszedl z Ukraiпy do Polski, do wujka w Olsztynskie. 
"Zепоп" powiedzial, ze mamy otrzymac odzпaczeпia і пagrody, wi~c 
musimy паріsас swojct biografi~. m.іп. w jakich bojach bralismy 
udzial, czy bylismy гаппі. Material dla UB. Sluchalem go і mпct tгz~

slo, аІе wysluchalem do konca. "Moze damy to pod glosowaпie?" -
powiedzialem. "Zепопа" malo szlak піе trafН. "jak chcecie, to mo
zecie pisac" - powiedzialem do reszty - "аІе ja tego pisac піе b~d~. 
jestesmy w trudnej sytuacji, ktos z паs moze wpasc і pбjsc па wspбl
prac~. archiwum moze wpasc. Nie chc~ пagrody і pisac піе b~d~". 
А "Zепоп": "Sprzeciwiasz si~ kierowпictwu OUN?". "Nie sprzeciwiam 
si~ kierowпictwu OUN, аІе kierowпictwo па pewno о tym піе wie, 
Ьо to jest glupota" - odparlem, а jego malo szlak піе trafН. Postaпo
wil, zeby mпіе zaaresztowac. Teraz powiedzial, ze гоЬі~ buпt, аІе 
іппі mпіе рорагІі. 

Poznal pan w tym czasie "Dona"16? 

Widzialem go tylko raz. We Wroclawiu аІЬо Кluczborku, gdzie pra
cowal Borowik. Lepiej pozпalem Liborskiego, ktбrego wczesпiej піе 
zпalem. 

Miпctl jakis czas. Spotkaпie z "Zепопеm" w Szczeciпie. Przez 
przypadek pojechalem jedпak do Pyrzyc, аІе juz ро kilku dпiach па 
mбj puпkt koпtaktowy, u "Рагапі", ktбra stala si~ Вгопісt jasiejko, 
w Liпkбwce, przyszedllist od "Zепопа". 

Aresztowaпo mпіе u Borowika, kolo Вагсіап, Ьо оп gdzies tam 
mieszkal. Spotkalismy si~. пast~pпego dпіа оп pojechal do zпajo
mych, а mпіе z гапа w domu okrctzyli. Bylo to 25 lutego 1950 г. Za
pytali о dowбd. Bylo z 5 ormowcбw і З milicjaпtбw. Zabrali mпіе па 
posteruпek. Z K~trzyпa przyjechalo lazikiem 2 ubowcбw. Zawiezli 
mпіе па UB do K~trzyпa. Nast~pпego dпіа do Olsztyпa, potem do 
Warszawy, gdzie zacz~li mпіе walkowac. Nie trzymali dlugo, moze 

16 Zbigniew Kaminski .. Don" (1928-1983)- pracownik SB rejonu lV w nad
rejonie ,.Beskid" w latach 1946-1947. W 1951 r. wyslany z Monachium przez 
OZ OUN w celu wlctczenia sic; do pracy w fikcyjnej siatce OUN pod kierownic
twem Leona tapinskiego ,.Boguslawa". Aresztowany w 1954 r. 
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z miesic:tc. Wiedzieli о mпіе wszystko. Pytali si~. kto wyrobH mi do
kumeпty па пazwisko Czeslaw Orzechowski, Ьо wczesпiej bylem 
Czeslawem Swidпickim. Wydaje mi si~. ze chcieli mпіе przekazac 
dla KGB па Ukraiпie. Pytali о "Zепопа". Nie przyzпawalem si~ do пi
czego, ale umieli mi wszystko udowodпic. Nie chcialem przyzпac si~ 
do pseudoпimu "Нігпіаk", to trzymali mпіе 4 doby w karcu, dziurze 
w murze metr па metr, gdzie polewali mпіе zimпc:t wodc:t. skurwysy
пy. Bylem jedпak glupi, Ьо піе роwіпіепеm chciec zajrzec па kartk~. 
gdzie sledczy пapisal m6j pseudoпim: gdybym go піе mial, to bym 
si~ піе iпteresowal ... Кагс prawie mпіе wykonczyl і si~ przyzпalem. 

Со do "Zепопа", to bylem реwіеп, ze tez zostal aresztowaпy albo 
wpadla poczta, Ьо zпаІі tresc "Turystyki". Wiedzieli tez, ze sluzylem 
policji. Nie wiedzieli о tym, w со wmieszaпy byl "Zепоп". 

Spraw~ mialem З 1 sierpпia w Sc:tdzie Wojskowym w Olsztyпie. 
Dostalem 12 lat17• Siedzialem w Barczewie, potem w Plocku. Kilka 
razy pisalem о zwolпieпie waruпkowe, ale odpowiedz otrzymywa
lem: "Bez biegu". W koncu о waruпkowe zwolпieпie wystc:tpHa pro
kuratura, wypuscili mпіе w 1954 г. 

Tlumaczenie zjt:zyka ukrainskiego. 
Archiwum wydania w zbiorach Bogdana Huka. 

17 W sentencji wyroku m.in. stwierdzono, ze SC~d uznal Szymona Nepszego 
( w dokumencie: N ierzyja) za winnego, gdyZ w okresie od jesieni 1946 r. [ ... ] do 
marca 1947 r. [ ... )па terenie wsi Wa.\)l/6w gminy Belz powiatu Hrubiesz6w jako 
czlonek przestt:pczej organizacji Ukrainska Powstancza Armia - UPA pod pseu
donimem "Нirniak" реІпіІ funkcjt: pomocnika kwatermistrza UPA majqcej па ce/u 
pozbawienie Panstwa Polskiego niepod/eglego bytu, tj. przestt:pstwo z art. 85 
ККWР [ ... ]. AIPN 018/1621, Wyrok nr 173/50,31 sierpnia 1950 r., k. 91. 



Rozmowa 
z Eugeniuszem 

Ogrodnikiem· 

Urodzil si~ pan w Wierbict:iu. 

W narodowo czystej wsi ukraiitskiej WierbiCIZ 1 w gminie Belz w So
kalskiem w wojewбdztwie lwowskim. 

Nie ЬуІо Polakбw?! 

Byli, ale jako najeidicy, Ьо gdy PHsudski rozparcelowal niektбre 
majCitki bylych dziedzicбw, wtedy do naszej wsi przyjechalo z 8 pol
skich rodzin. Otrzymali ziemi~ na kolonii. We wsi mieszkaly jedynie 
2 biedne rodziny polskie, nie wiem skCid si~ wzi~li. jedna z tych ro
dzin, Nazarukowie, zostala wysiedlona w czasie akcji "Wisla". 

* Eugeniusz Ogrodnik .. Czubik" (1929- 2016) - czlonek sitaki cywilnej na 
te renie nadrejonu ,.Liman"; w 194 7 r. deportowany w ramach akcji ,.Wisla" na 
te ren wojew6dztwa olsztynskiego. Zapis rozmowy odbyl si~ w 2004 r. 

1 Wierbiq:l - wies w rejonie Mikolaj6w obwodu lwowskiego Ukrainy. Ро raz 
pierwszy wzmiankowany w 1407 r. Na poczчtku ХХ w. wies z cerkwiq sw. Mi
kolaja z 1830 r. nalezala do parafii greckokatolickiej w Siebieczowie, kt6ra li 
czyla 2351 wiernych. We wsi istniala szkola 3-klasowa z ukrainskim j~zykiem 
wykladowym; czytelnia Stowarzyszenia im. Kaczkowskiego (ЗО czlonk6w), 
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Wies Ьу!а czysto ukrainska, posiada!a 220 numerбw, czytelni~. 
spбldzielni~. 2 szko!y. То byta narodowo bardzo swiadoma wies. 
Mielismy cerkiew ... 

Kto ЬуІ ksi~dzem? 
Za mojej pami~ci ks. Harasowki, ze znanej rodziny, jego syn lub сбг
kа pracowali potem w "Gtosie Ameryki" ... 

)akie ЬуІу jego losy? 
Miat zon~ z Poznanskiego. W 1946 г., gdy toczyto si~ wysiedlenie па 
Ukrain~. nie wyjecha!. Razem z zon'l w tym roku przeniбs! si~ gdzies 
pod Zamosc, odprawiat w polskim klasztorze, tam tez zmar!. 

)ak zostal pan alonkiem podziemia? 
Zacz~o si~ od organizacji m!odziezowej OUN, dorostu. Sta!o si~ to 
za posrednictwem Мігоnа Hryciwa z naszej wsi. ProwadzH szkole
nie z ramienia OUN. W 1944 г. wprowadzH do podziemia 6 lub 7 
takich jak ja. 

О kogo chodzi? 
Bytem to ja, Micha! Fedyna, lwan Porochniuk, lwan Kopot. Wi~k
szosc wyjecha!a potem па Ukrain~. oprбcz Porochniuka і mnie. Siat
ka ounowska naszej wsi jeszcze w tym samym roku wytypowata 
mnie і Fedyn~ па dalsze szkolenie dorostu do Szczepiatyna, па prze
tomie czerwca і Іірса. W szkoleniu wzi~to udziat o'ko!o ЗО chtopcбw 
w wieku od 15 do 20 lat. Szkolono nas pod k<Item propagandy, Ьо 
mielismy Ьус przydzieleni do odpowiednich oddzia!бw propagandy. 
Mielismy prowadzic ргас~ kulturalno-oswiatow<I, przeprowadzac 
odczyty we wsiach, uczono nas przemawiania па wiecach, akade
miach, а nawet pogrzebach. Ludzie we wsi dziwili si~, ze tacy m!odzi 
chtopcy mog<I znalezc si~ w podziemiu. 

zapomogowa kasa cerkiewna.W 1939 г. Wierbi<Jz liczyl 800 mieszkanc6w, 
w tym 720 narodowosci ukrainskiej, 10 polskiej, 10 zydowskiej, 60 ukrainsko
ic:zycznych rzymskich katolik6w. Wic:kszosc ukraiflskich mieszkanc6w depor
towano па Ukrainc: radzieck<J w latach 1945-1946. W 1947 г. w ramach akcji 
.,Wisla" WP deportowalo ze wsi ostatnich 95 obywateli polskich narodowosci 
ukrainskiej. Na podstawie umowy polsko-rdzieckiej z 15 lutego 1951 г. miej
scowosc wlCІczona zostala w sklad Ukrainskiej SRR. 
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W Szczepiatyпie przebywalismy mпiej wi~cej do 18 lipca. Zbli
:ial si~ froпt. Chyba gdzies tak ро podpaleпiu cerkwi w Rzepliпie 
zostalismy rozpuszczeпiu і wr6cilismy do Wierbictza. Trzeba bylo 
przedostac si~ przez Ііпі~ froпtu. Potem zostalem przydzieloпy do 
пaszej wiejskiej kom6rki jako lctczпik, mialem pseudoпim "Czubik". 
Dal mi go w pierwszych dпiach mojej przyпalezпosci do orgaпizacji 
Мугоп Hryciw. 

Prosz~ opowiedziec о chlopakach z Wierbittia. ktorzy ЬуІі 
w OUN lub w UPA. 

Grzegorz Gach, sуп Wasyla і Ewy, pseudoпim "Duch". Zgiпctl bo
daj:ie w Hulczu w 1944 r. Nie wiem gdzie sluzyl. Mial wyzsze wy
ksztakeпie. Zajmowal si~ pirotechпikct. zпal si~ па miпowaniu, 
sam umial zrobic graпat czy mіп~. Prawdopodobпie zostal roze
rwany wlasпie podczas tej pracy przez wlasпct пieuwag~. Mikolaj 
Telyczka, stary czloпek OUN, pseudo "Czort", zgiпctl w 1944 r. па 
polach za Oserdowem w czasie oЬlawy. Zajmowal jakies wysokie 
staпowisko. Pochowaпy zostal, jak і "Duch", w mojej wsi. Pawel 
Pastiwпik, urodzoпy w 1925 г., zgiпctl w sierpпiu 194 7 r. Мігоп 
Hryciw zgiпctl zimct 1947 г., rozstrzelaпy przez Polak6w. Szymoп 
Szymkiw, sуп Mikolaja і Katarzyпy, urodzoпy gdzies w 1924 г., 
pseudo "Witer", sluzyl w kt6ryms z oddzialбw, zgiпctl pod Parcha
czem. Grzegorz Szulhacz, sуп Eliasza і Магії, pseudo "Dub", slu:iyl 
w sotпi, zgiпctl gdzies tam, jak і Szymkiw. Wasyl Stepaпiuk, uczyl 
si~ w gimпazjum, byl па szkole podoficerskiej w Karpatach і gdzies 
tam przepadl. Piotr Andrusewicz, syn Michala і Marii, pseudo "So
lowij". Grzegorz Lewon "Moroz", byl w esesach, паst~рпіе u "Jase
nia", zginctl w пaszych okolicach ро wysiedleпiu w 1947 r. Akseпty 
Szymkiw і Іwап Szymkiw, obydwaj sluzyli w pierwszych sotпiach 
od 1944 г. Przezyllwaп Stepaпiuk "Mecz", Іwап Pidmokly і реwпіе 
іппі, о kt6rych піе wiem. 

Kto sluiyl w dywizji? 
Wasyl Porochniuk "Subota" і Grzegorz Lewon "Moroz", kt6rego we 
wsi nazywaпo lwaszkiw. Нгус Dachiw slu:iyl gdzies od 1941 г. jako 
tlumacz z пiemieckiego w armii пiemieckiej, wydaje si~, ze to czlo
пek kierowпictwa baпderowskiego. 
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Ktos poszedl do Policji Ukrainskiej? 

Tam піе ЬуІо od паs пikogo. 

А w агmіі polskiej w 1939 r.? 

Byli, піе zgiп~li. wrбcili. 

W 1944 r. Sowieci zabrali kogos do Агmіі Czerwonej? 
Nie, паs to піе obejmowalo, Ьо my bylismy ро пiemieckiej stronie 
graпicy. Za to сhсіапо wcielic пaszych do Wojska Polskiego, chlopcy 
otrzymali wezwaпia, ale si~ піе zglosili. 

Prosz~ opowiedziec о przebiegu pierwszego wysiedlenia. 
Moja wies zostala wysiedloпa, z 220 pozostalo okolo 15 пumerбw. 
Та zorgaпizowaпa akcja odbyla si~ gdzies 27 kwietпia 1946 г. Ро 
prostu zjechalo si~ wojsko і zacz~lo chodzic od domu do domu z go
towym spisem mieszkancбw wedlug пarodowosci: саІа wies musi 
przeпiesc si~ па Ukraiп~. а jak піе, to odb~dzie si~ to drogct admini
stracyjпct. Ludzie zacz~li przygotowywac si~ do wyjazdu. Wyjezdzali 
kilka dпі. Кierowali si~ па stacj~ w Belzie. 

А zasada dobrowolnosci? 
Nic podobпego, to w 1945 г. ludzie mogli wyjezdzac dobrowolnie. 
Z пaszej wsi tylko jedпa rodziпa wtedy wyjechala. Теп gospodarz, 
bodajze kowal jaпczyszyп, podejrzewaпy ЬуІ о to. ze w 1939 г. mial 
cos wspбlпego z komuпistami. 

Wojsko w tym czasie па sH~ пikogo піе wyrzucalo, tylko polska 
policja z Belza і Sokala urzctdzala wielkie oblawy. То zacz~o si~ juz 
1944 г. па calej Sokalszczyzпie і skierowaпe ЬуІо jakoby przeciwko 
UPA і podziemiu, ale realпie staпowHo coraz wi~kszy terror wobec 
ukrainskiej ludпosci cywilпej. Tu і tam zacz~li podpalac domy. Na 
пaszej koloпii wojsko w ramach ekspedycji karпej w celu zastrasze
пia ludпosci роdраШо kilka rodziп, sрІоп~о gospodarstwo m.in. 
l:.uszczaka. 

Bylytгupy? 

Nie. 

А podczas innych akcji? 
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Na szcz~scie піе ЬуІо przypadku, аЬу ktos zostal zabity. Byli za to 
гаппі. Sprawcami byli strybki z Zabui.a kolo Sokala, cz~sto uгщdza
li oblawy. Z пaszej wsi jedeп mlody m~i.czyzпa, Wiktor Nazaruk, 
оі.епН si~ w Wiппikach. TrafН do rodziпy komuпistбw. Tesc doпosH 
і паsі go zabrali, а wtedy Nazaruk wsщpH do strybkбw і zaczctl si~ 
mscic. Wcictgпctl do tego taki.e swego mlodszego brata. Podczas jed
пej z akcji strybk6w mlodszy brat wlazl do komiпa, реwпіе chcial 
cos zabrac. Starszy pomyslal, і.е w komiпie ukrywa si~ upowiec і za
strzeШ wlasпego brata. Теп Nazaruk jui. wczesпiej zabral z пaszej 
wsi swojct rodziп~ і w tеп sposбb Nazarukowie byli drugct rodziпct. 
ktбra opuscHa пaszct wies jeszcze przed przymusowct deportacjct. 
paleпiem і aresztami. 

jui. wczesпiej uciekl ze wsi пasz jedeп Polak. Stalo si~ to wtedy, 
gdy zacz~ si~ te ukrainsko-polskie пieporozumieпia. Uciekl, przed 
wojпct ЬуІ polskim koпfideпtem, przez піеgо ucierpialo bardzo dui.o 
пaszej mlodziei.y we wsi. Gdy па пasze tегепу wгбсНа polska wla
dza, оп wrбcH wraz z пісt, gdzies tak ро wyjezdzie пaszych ludzi па 
Ukraiп~. gdy we wsi zostalo 12-15 godziп. Zamieszkal w Belzie, jak 
і іппі polscy koloпisci ро ucieczce z пaszej wsi, jak Rewereпda lub 
czysto пacjoпalistyczпa polska rodziпa Cieplaka, ktбrego syпowie 
tei. пагоЬіІі dui.o biedy w пaszej wsi і w okolicy. РоdоЬпіе Grzyb, 
Ceraпkiewicz, Leszczynski. 

W Siebieczowie zпajdowala si~ baza Wojska Polskiego dzialajctce
go przeciwko пaszym wsiom. Raz i.olпierze przyjechali і powiedzieli 
ludziom, ze musz~ opuscic wies, Ьо jak tego піе zrobict, to p6zпiej 
zostaпct wyrzuceпi sHct і піе b~dct mieli czasu пiczego wzictc z sobct. 
Ludzie zacz~li wywozic swбj majcttek па stacj~ do Bclza, potem wy
jechali tam sami і gdzies tak od kwietпia do konca maja czekali па 
tej stacji па wyjazd. W koncu пadeszly wagoпy і ludzie wyjechali, 
пasze wioski opustoszaly. Pozostallwaп Stefaпiuk, Nazaruk, Michal 
Pidmokly z syпem lwaпem, drugi Іwап Pidmokly, Іwап Szymkiw, Mi
chal Stepaпiuk, Wlodzimierz Di.us, Michal Aпdrusewicz, Іwап My
kolajczuk, Mikolaj Petrowski, Dymitr Porochпiuk, Grzegorz Lewon, 
pochodzctca z Siebieczowa Магіа Plichota, Stefaп Stecyszyп і my, 
Ogrodпik. Aha, і z Przemyslowa przyjechala do паs jedпa rodziпa, 
kobieta pochodzHa z пaszej wsi, jako раппа пazywala si~ Fedyna. 
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W jaki sposob tym rodzinom udalo sic: pozostac? 
Niekt6rzy twierdzili, ze w przeszlosci mieli polskie korzeпie, со 
піе bylo prawd<t, poпiewaz опі ро prostu za pieпi<tdze kupili so
bie metryki w Ostrowie. W tej miejscowosci Polacy mieli parafif; 
rzymskokatolick<t. Nasi ludzie zпalezli wsparcie w пiedalekiej wsi 
Leszczk6w kolo Wierbi<tZ<t. Tam zпajdowala sif; fabryczka рlбtпа, 
filia Bielska-Bialej, jej wlascicielem byl Zyrowski, miejscowy szlach
cic polskiego pochodzeпia, kt6ry opr6cz tego mial dw6r. Byl bardzo 
przychylпie ustosuпkowaпy do пaszych ludzi. W jego zakladzie zпa
lezli teraz zatrudпieпie mieszkancy Wierbi<tza, Rusiпa, Leszczkowa, 
Siebieczowa, Wiппik6w. Zyrowski byl porz<tdпym czlowiekiem. 

)асу РоІасу mieszkali w Ostrowie? 

Ostr6w byl szowiпistyczпy. Nie mog~ powiedziec о tym koпkretпie, 
Ьо bylem zbyt mlody, а Ostr6w lezal od паs gdzies 14 km, аІе wiem, 
ze byl polskim bastioпem па tych tereпach. Na wiosп~ 1944 г. tam
tejszy пacjoпalistyczпy osrodek Armii Krajowej byl taki рг~zпу, ze 
ostrowiaпie d<tzyli do pol<tczeпia si~ z polskimi sHami па Chclmsz
czyzпie. То dlatego zacz~ si~ mordy па пaszych ludziach w Liskach 
і іппусh wsiach. АК wypalala sobie korytarz przez пasze ziemie. 
Z tego powodu паsі Ostr6w rozbili ... 2 

Polegl wtedy Тагаs Onyszkewicz "Halajda". 
Tak, dowodzH kureпiem. То stalo si~ przypadkowo, bylo juz ро ak
cji, gdy z wiezy koscielпej padly strzaly, піе wiadomo do kogo skie
rowaпe, Ьо przeciez піе mozпa bylo rozr6zпic, czy to strzelec czy 
dow6dca. 

Wr6c~ do przesiedleпia пaszej wsi. ВуІі ludzie, kt6rzy eweпtu
alпie mogli wystarac si~ о dokumeпt z parafii rzymskokatolickiej 
w Ostrowie, ale піе wszyscy mogli go dostac. Zalezalo to od po
swiadczeпia przez пaszych Polak6w mieszkaj<tcych teraz w Belzie. 
Jesli оп і powiedzieli, ze dапу Ukraiпiec jest spokojпy, to m6gl otrzy
mac dokumeпt. Jak powiedzialem, wszyscy Polacy wyпiesli si~ z па-

2 Ostrбw - wies w pГLedwojennym powiecie Rawa Ruska. Tu: baza АК za
tozona we wsi Ostrбw, rozbita 28 marca 1944 г. pГLez batalion UPA pod do
wбdztwem Tarasa Onyszkewicza .. Hatajdy". 
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szej koloпii па przelomie 1943 і 1944 r. Zadпemu z пісh піс si~ піе 
stalo. Wr6cili tam, gdzie mieli swe rodziпy. Tylko пiekt6rzy wr6cili 
ро przejsciu froпtu w 1944 r. 
А wlasciwie byli ochroпct Polak6w, kt6rzy przybyli z r6zпych 

stroп z polskich tereп6w па zпiwa. Wladze obiecaly im, ze lek
ko і dobrze sobie zarobict. Ьо Ukraincy pozostawili wiele zboza па 
polach. W zasadzie to о ochroпie ze stroпy wojska піе moglo Ьус 
mowy, Ьо пikt z пaszych tych Polak6w пawet піе zaczepial. Swo
bodпie kosili zboze, spokojпie spali we wsi. РІо пу rzeczywiscie byly 
w tym roku bardzo dobre, wi~c gdy pokosili і poskladali, to z pol
skich tereп6w zza Rzeczycy przyjechaly furmaпki, аЬу to zboze wy
wiezc do siebie. Теrеп si~ uspokoH, juz піе пapadala па паs milicja, 
za to wojsko z garпizoпu w Siebieczowie wlasciwie kazdego dпіа 
patrolowalo okoficzпe wioski. Obstawialo domy Ukrainc6w, kt6rzy 
піе wyjechali. Zolпierze sctdzili, ze пatkпct si~ tu па пaszych z lasu. 

Obeszlo si~ bez wi~kszych sukces6w, jedпak wtedy zgiпctl "Hrim", 
Pawel Pastiwпik, chlopak z mojej wsi. Оп pozostal przy rodziпie 
ukrainsko-polskiej, пazywali si~ Guzik, mieli dwie dziewczyпy. 
Jedпa z пісh potem opowiedziala mi, jak do tego doszlo, ze "Hrim" 
zgiпctl. Wojsko robHo zasadzki przy domach, о czym juz wspomiпa
lem. Jedпego wieczora pod ich dom podszedl "Hrim", zastukal do 
оkпа і zaczctl jct wolac ро imieпiu: "Stefka! Stefka!". Wtedy posypaly 
si~ strzaly z zasadzki. Nie zdolala go ostrzec. Wraz z ojcem zostala 
aresztowaпa. Jct potem wypuscili z Hrubieszowa, ale ojciec, Michal 
Guzik, zgiпctl w jaworzпie. PochodzH z ukrainsko-polskiej rodziпy, 
аІе wlasciwie byl juz Ukraincem а піе Polakiem. Nie jedeп Ukraiпiec 
піе byl taki, jak оп. 

M6j tato byl soltysem, і to przed wojпct. і ро wojпie. W 1946 r. 
przyjechalo do паs z Wyzlowa wojsko. Powiedzieli, ze chcct pod
wod~ і wozпic~. Ьо jadct wieczorem do kilku wsi. Tato odpowie
dzial, ze піе b~dzie do пikogo chodzH ро podwod~. wi~c rozkazali, 
zeby zaprz~gal swojego kопіа. )ako wozпica mialem jechac ja, ale 
u паs w tym czasie przebywal chlopak, kt6ry pozostal ро tym, jak 
w 1943 r. paпowal glбd w okolicy Drohobycza. Z dwojga dzieci, kt6-
re wtedy do паs trafily, zostal wlasпie tеп chlopak. Ojciec zaprzctgl 
kопіа. Furmaпka z zolпierzami і chlopcem odjechala. Pech chcial, ze 
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"Jasen" zrobH zasadzk~. Nikt z zolnierzy nie zginctl, ale kula traШa 
wlasnie tego chlopca. Nasz kon tez zginctl. 

А oto со zrobH Polak jasko. Pewnego razu przyjechal z zolnierza
mi z Siebieczowa і zaczctl selekcj~ gospodarzy, wskazuj<}c, kogo woj
sko powinno aresztowac. Wszyscy gospodarze zostali ci~zko роЬісі, 
а niektбrzy, jak lwan Andrusewicz і lwan Mykolajczuk, zabrani do 
Hrubieszowa. Sp~dzili tam gdzies p6l roku, dopбki nie zostali wy
kupieni. 

Pewnego razu mlбcilismy zboze u jednego gospodarza, а gdy 
wr6cilismy do domu, nagle przyjezdza wojsko do naszego domu, 
Ьо tato byl soltysem. Tym razem wojsko chcialo 2-3 ludzi, а takZe, 
аЬу ojciec zagwarantowal, ze gdy b~dct przejezdzac z Leszczkowa do 
Wy±lowa, to nikt na nich nie napadnie, nie b~dzie zadnej strzelani
ny. Ojciec mial wskazac zakladnik6w: jesli wszystko b~dzie w po
rzctdku, to oni wr6cct, ale kapitan nie gwarantowal, ze nic im si~ nie 
stanie, jesli wojsko zostanie ostrzelane. Tato znowu powiedzial, ze 
nie chce kogokolwiek wyznaczac. W takim razie wzi~li na samoch6d 
ojca і mnie. 

Pojechalismy. Padal drobny snieg, to byl bodajze przelom stycz
nia і lutego lub grudnia і stycznia. Na koncu naszej wsi przy wy
jezdzie do Leszczkowa mieszkal Stefan Stecyszyn. Samochody za
trzymaly si~ kolo jego domu і zolnierze zabrali Stecyszyna z sobct. 
Min~lismy nasz cmentarz, а za nim gdzies 50 mёtrбw od drogi stal 
dom bardzo biednej rodziny. Zblizylismy si~ і raptem wszyscy zol
nierze wyskoczyli z samochodu. Podeszli do tego domu, okГC}zyli go. 
Zacz~ si~ krzyki. Zorientowalismy si~, ze odnalezli slady, iz ktos 
do domu wszedl а nie wyszedl. Zacz~li szukac і w pewnym momen
cie wyprowadzili chlopaka z naszej wsi, ktбrego rodzina wyjechala 
na Ukrain~. Byl to Myron Hryciw, byly ounowiec. Utykal troch~ na 
jednct nog~. juz na podw6rzu zolnierze zacz~li go okladac. Pobitego 
przyprowadzili do samochodu. Byl gdzies 10-15 m od nas, gdy na
gle wyrzucH granat z r~kawa! Granat nie eksplodowal! Zolnierze od
skoczyli, nawet сі na samochodach upadli na podlog~. РrбЬа samo
b6jstwa si~ nie powiodla. Teraz Polacy najpierw zadali mu pytanie, 
czy zna mnie, ojca і Stecyszyna. Hryciw cos odpowiedzial, ale nie 
wiedzielismy со. Natomiast tato powiedzial, ze go zna, ze pochodzi 
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z пaszej wsi, jego rodziпa wyjechala па Ukraiп~. а оп jako iпwalida 
pozostal. А skctd ma graпat? Wsz~dzie jest реІпо Ьгопі, а dlaczego 
tеп mlody czlowiek go wzictl і poszedl w pole ... ? Nigdzie піе пalezy, 
піе jest czloпkiem orgaпizacji ... 

W rzeczywistosci wszystko bylo па odwrot. Hryciw z гаmіепіа 
OUN orgaпizowal w пaszej wsi tak zwaпy Dorist, czyli mlodziezow
k~ OUN. Bylem w піm mi~dzy іппуmі і ja. Hryciw піе potakiwal апі 
nie zaprzeczal ojcu. Polscy oficerzy kazali zaprowadzic go z powro
tem па podw6rze і tam go zastrzelili. Trup lezal па ziemi, ale пiekt6-
rzy zolпierze strzelali do піеgо z samochodu, tak ze cialo jeszcze raz 
przewr6cHo si~ z boku па bok. 1 со dzieje si~ dalej? Kazali паm wyjsc 
z samochodu і zacz~li паs okladac, Ьо gdyby graпat wybuch, spowo
dowalby ofiary. Bili паs tak, ze піе bHbym tak zwierz~cia, wreszcie 
stracHem przytomпosc. Wzi~li mпіе za г~се і поgі і wrzucili па sa
moch6d. Dowiezli паs do Leszczkowa і wypuscili w miejscu, gdzie 
zaczyпal si~ majcttek Zyrowskiego, kolo figury sw. Jапа. Bylismy 
реwпі, ze паs zabijct. ale podszedl wojskowy і powiedzial ojcu, zeby 
mпіе zabral і zebysmy wracali do domu. Powiedzieli, zeby isc і піе 

oglctdac si~ za siebie, а takZe піе isc kolo miejsca, gdzie lezal trup 
Hryciwa. Wracalismy, ale jak mozпa bylo przejsc і піе zobaczyc, со 
si~ z піm dzieje. Cialo, podziurawioпe kulami jak sito, jeszcze bylo 
cieple. Zdictlem z піеgо plaszcz і пakrylem go, ро czym poszlismy 
do domu. Wieczorem dalismy zпас do lwaпa Pidmoklego, пasze
go staniczпego (wczesпiej byl takze w oddziale). Przyszli chlopcy 
z bojowki Glowackiego "Zuba" z Siebieczowa. Zacz~lismy myslec, jak 
zabrac trupa Hryciwa. Pastiwпik z bojowki, pseudo "Hrim", poszedl 
і zbadal, ze cialo піе zostalo zamiпowaпe. Wtedy паsі wzi~li sапіе, 
przewiezli go па пasz cmeпtarz і pochowali. 

Reszta zimy miп~la spokojпie. Pod kопіес marca zпowu zacz~
ly si~ tatarskie пajazdy па пasze wsie: пiespodziewaпe wielkie ob
lawy milicji і wojska. W maju pochowalismy "l::.ewka", kt6ry zostal 
ci~zko гаппу z zasadzki і zmarl w пaszej wsi. PochodzH od паs, 
sluzyl w bojowce "Jaseпia". W maju oblawy trwaly пadal. Wojsko 
w cictgu dw6ch З dпі blokowalo wioski. Jedпego razu z пaszej wsi 
w pierwszym dпiu wielkiej oblawy bylo dw6ch chlopakow. Wojsko 
juz mialo opuszczac wies, а сі chlopcy wylazct z buпkra w gospodar-
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stwie Szymkiwa, Ьо pomysleli, ze juz пikogo піе ma. Szli przez wy
goп w polskich muпdurach і wojsko ich zauwazylo. Wtedy wrocili 
do swojego buпkra, ale wojsko oklё}zyl ich і wycictgп~o z buпkra 
па wierzch. Byli zywi. Zolпierze teraz przeszukiwali gospodarstwo 
za gospodarstwem doslowпie metr ро metrze. Ucieklem ze wsi ra
zem z lwaпem Pidmoktym і chyba lwaпem Aпdrusewiczem. Troch~ 
blctdzilismy, zпajdujctc w lesie podobпych do паs czloпkow siatki 
cywilпej. Trzymalismy si~ z daleka od пaszej wsi, ale wysylalismy 
zwiad, ktory doпosH о zasadzkach і posteruпkach Wojska Polskie
go w пaszej wsi. W koncu otrzymalismy wiadomosc, ze ohlawa od
chodzi z Wierbictzct w kieruпku па War~z і Rusiп. Zпajdowalem si~ 
wtedy w Leszczkowie razem z Aпdrusewiczem. Mielismy krбtkct 
bron. Powiedzialem, zeby sprobowac przedostac si~ do пaszej wsi 
і w pierwszym domu па skraju dowiedziec si~ о sytuacji. Aпdruse
wicz zgodzH si~. ale chcial jeszcze zajsc do rodziпy w Leszczkowie, 
а ja pomyslalem, ze czas wracac і poszedlem, chociaz dwie godzi
пy temu styszelismy strzaly. Szedlem lctkami mi~dzy Leszczkowem 
а Rusiпem, boso, trzewiki па ramieпiu. Nie zauwazylem polskiego 
zwiadu. Furmaпki, ро bokach tyralierct szlo ubezpieczeпie. Zauwa
zyli mпіе pierwsi, dzielНo паs gdzies 300 m. Wzi~liby mпіе zywcem, 
gdyby si~ піе odezwali. Tymczasem jedeп z пісh wystrzelН w gor~ 
і gwizdпctl. zebym sic; zblizyl. Dopiero wtedy ich zobaczylem. Rzu
cHem si~ do tylu, а опі zacz~li strzelac z karabinu maszyпowego. 
Upadlem па ziemi~ і zaczctlem czolgac si~ па lokciach. Potem pod
пioslem si~ і uciekalem chylkiem, widzctc. jak kilku zolпierzy Ьіе
gпіе w moim kieruпku. Wybieglem za pagorek і ucieklem, tylko 
buty zostaly w ich r~kach. Zolпierze wr6cili do mojej wsi і zaszli do 
mojego ojca jako soltysa. Mama zobaczyla moje trzewiki і zacz~a 

plakac, myslctc. ze zostalem zabity. Zolпierze domyslili si~. ze te buty 
sct tu zпапе і zacz~li wypytywac о mпіе ojca і rzecz jasпa Ьіс. Tato 
піе przyzпal si~. ale zostal ci~zko pobity. Wojsko odjechalo ze wsi, ja 
wieczorem przyszedlem do domu. 

Ро tej obawie w пaszej cz~sci Sokalszczyzпy пastal spokoj, w пa
szym zakcttku wywozka zacz~a si~ dopiero па poczcttku lipca. W пa
szej wsi przypadla па 7 lipca, па sw. )апа. Furmaпkami przyjechalo 
wojsko. Nikomu пiczego піе гоЬіІі. Mieli spis ludzi. Zostawili tylko 
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dwie rodziпy: Guzikowct, ktбra пazywala sic; Fedyп, Ьо to byla rodzi
пa mieszaпa і Michala Lewoпia, ktбrego brat Іwап byl u "Zuba" pod 
pseudo "Нгапаt". Pozostal jeszcze stary dziadek Mielпiczuk. 

Dlaczego mogli pozostac? 
Nie zпalezli sic; w spisach deportacyjпych, ale піе wiem, dlaczego. 
Моі.е rzeczywiscie byli pochodzeпia mieszaпego? 

W jaki sposob odbywalo si~ wysiedlenie? 
Odbywalo sic;, со trzeba przyzпac, bardzo spokojпie. Wojsko przy
jechalo furmaпkami, пiektбrzy gospodarze, ktбrzy піе mieli czym 
jechac, otrzymywali furmaпki. Wojsko пikogo піе zaczepialo, а пa
wet pomagalo pakowac sic; і ро dwбch godziпach паІеі.аІо opuscic 
wies. Podczas wyjazdu mialo miejsce ciekawe wydarzeпie. ВуІ taki 
"Kruk", dowбdca bojбwki, pisal sic; Witko Michal. Potem swiadczyl 
піе tak, jak trzeba, trochc; пaszkodzil swoimi zezпaпiami Michalo
wi Kucharczukowi czy РаІаі.се Hudymie. ja піе wiem, dlaczego ktos 
miaпowal go tym dowбdcct. Czy taka ЬуІа koпieczпosc, Ьо tеп czlo
wiek піе роwіпіеп Ьус па takim staпowisku, chociai. wiadomo, ze 
tam gdzie przc;dza сіепkа, tam sic; rwie. ja jui. wyjei.di.alem razem 
z rodzicami mialem погmаІпе dokumeпty. jechalismy па Werbko
wice, gdzie па stacji kolejowej zostalismy okradzeпi przez Polakбw. 
Niektбrzy ludzie zostali mоспо роЬісі. Napastпicy byli w ubra
пiach cywilпych, ale zachowywali sic; jak wojsko. Killru gospodarzy 
z Uhryпowa pobili tak mоспо, і.е byli czarпi, jak ziemia. Spalem pod 
wozem, tato і mama siedzieli па wozie. Tato піе sprzeciwial sic;, gdy 
zlodzieje zabierali uprzcti., Ьо wiedzial, czym to расhпіе. Zlodzie
je ojca піе ruszyli, mпіе піе zauwazyli і poszli, ale gdzies dwa-trzy 
wozy dalej tak zbili mc;i.czyzпc; z Uhryпowa (moi.e сzупіІ орбг?), ze 
do wagoпu zostal рбzпіеj wпіеsіопу. 

Со w tym czasie robila ochrona wojskowa? 
No wlasпie dlatego ja myslc;, і.е to robilo jedпak wojsko lub Ьапdусі 
w porozumieпiu z wojskiem. 

Spc;dzilismy jakis tydzien па stacji, gdy zjawia sic; "Kruk", а wszy
scy wiedzct, kim оп ЬуІ. Oslupielismy па jego widok. Potem do
wiedzialem sic;, і.е w пaszej wsi па dzien przed пaszym wyjazdem 
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siedzial w kryj6wce pod cerkwi<t razem z saпitariuszem "КаІуп<J", 
kt6ry byl u "Kruka", "Prirwy" czy "Hromowego" і z jeszcze jedпym. 
І oto "Kruk" zjawia si~. а tych dw6ch піе ma. Zопа "КаІупу" zapytala 
si~ о пісh, ale powiedzial, ze піе wie, со z піmі si~ stalo. І tak slad 
ро пісh przepadl. Opowiedziala mi to Plichota, zопа "КаІупу", kt6ry 
оzепН si~ z пі<J, dziewczyп<J z пaszej wsi. "Kruk" przyjechal па Zie
mi~ Zachodпie legalпie, spokojпie, chociaz ludzie zacz~li od піеgо 
stroпic. 

А dalej? 

Musz~ wspomпiec о tym, со stalo si~ ро drodze z пaszej wsi przez 
War~z do Werbkowic. W Leszczkowie w czasie akcji wysiedlenczej 
poddalo si~ dw6ch boj6wkarzy pochodz<Jcych z tej wsi: "Zahulaj"1 

і "Berezul", kt6ry пazywal si~ Szopiak. jeszcze ро drodze "Zahulaj" 
przekazal dапе о tych osobach z пaszej wsi, kt6re пalezalo zatrzy
mac. W polowie drogi пadjechaly dwa samochody wojskowe. Od 
razu zapytali si~. kto jest z Wierbi<Jza. Na пaszym wozie па tabliczce 
ЬуІ паріs, Ьо wymagaly tego wladze, ze wlascicielem wozu jest Іwап 
Ogrodпik z Wierbictza. Zolпierze zatrzymali si~ przy пaszym wozie. 
"Рап jest soltysem"- od razu powiedzial oficer do ojca. Ze swej stro
пy pozпalem tego oficera, Ьо ЬуІ w пaszej wsi podczas oblaw. Tato 
rzecz jasпa powiedzial, ze tak. "W takim razie zпasz wszystkich lu
dzi, chodzi паm о Stefaпiuka і Pidmoklego" - mб.wi oficer, а w tym 
czasie пasz sctsiad Іwап Stefaпiuk stal z wozem tuz przed паmі. 
Ojciec powiedzial, ze опі gdzies tu sct. а wtedy zolпierz zapytal si~ 
wlasпie Stefaпiuka: czy jest z Wierbictza і jak si~ пazywa. Gotowe. 

3 )arostaw Tkaczuk .,Zahulaj" - w 1945 г. cztonek oddziatu specjalnego 
przeznaczenia pod dow6dztwem )arostawa Tkaczuka .. Worona" w nadrejonie 
.. Liman", nastc;pnie w boj6wce SB. W 194 7 г. w czasie akcji .,Wista" zdezertero
wat, со oficer UB opisat nastc;puj<]co: W dniu 1. 07. 1947 r. zglosil sit; z broniq 
SWТ і 45 sztukami amunicji do З. рр. З. DP Tkaczuk jaroslaw s. Mikolaja ps. ,.Za
hulaj: czlonek bandy UPA, kt6ry ЬуІ zwyklym strzelcem w pierwszym kuszczu 
І rejonu powiat Hrubiesz6w, zam. we wsi Leszczk6w powiat Hrubiesz6w. Razem 
z піт zglosil sit; soltys tejie samej wsi, gdzie ЬуІ zamieszkaly .. Zahu/aj". AIPN Lu 
08/260, t. 8, Meldunek przedstawiciela UB przy GO З. DP mjr. Wojciusza, 2 Іір
са 1947 г., k. 61. ). Tkaczuk wydat m.in. 14 cztonk6w OUN ze wsi rodzinnej, 
17 :iotnierzy kompanii .. Hatajda" -2. 
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Zabrali Stefaniuka і mnie na samoch6d wojskowy. Kazali wskazac 
Pidmoklego. Nie bylo mozliwosci zaprzeczenia, і tak Ьу go odnalezli. 
Zabrali ich dw6ch, а mnie kazali zlazic z samochodu і zostawili przy 
rodzinie. Stefaniuka і Pidmoklego zawiezli do War~za. Obydwaj byli 
w oddziale. Tam spotkali si~ z "Zahulajem" і Szopiakiem, zostali ska
zani chyba w Rzeszowie, ale nie otrzymali kary smierci і potem wy
szli na wolnosc. 

Со dzialo sit: z panem? 
Przyjechalismy do K~trzyna, potem do Tolkmin, gdzie przydzielono 
nas ро gospodarstwach na koloniach, nie pozwalaj<}c ludziom na l<I
czenie si~. Му zostalismy umieszczeni na kolonii Gudziki. Bylismy 
jedyn<} rodzin<} z naszych stron, pozostali przesiedlency pochodzili 
z Rzeczycy і innych wsi. Zaraz ро przesiedleniu musialem wykonac 
jedno zadanie: przekazac nasze adresy do Belza. ProsH mnie о to 
przed wyjazdem Porochniuk, czyli "Subota" z naszej wsi, kt6ry naj
pierw byl w esesach, potem sluzyl u "jasenia". Utrzymywalem z nim 
kontakt. Przed wyjazdem zlozylismy jakby przysi~g~. ze nadal b~
dziemy wsp6lpracowac. Napisalem do jana Rewerendy, Polaka z na
szej wsi, kt6ry pom6gl niejednej osobie. Ро miesi<}CU Porochniuk 
mial od Rewerendy informacje о tym, gdzie si~ znalezlismy. Na prze
tomie wrzesnia і pazdziernika Porochniuk і "Szuhaj" zglosili si~ pod 
moim adresem. Ро prostu jednego ranka сі dwaj wyszli ze stodoly. 
Bylem zaskoczony, ze tak szybko przybyli. Powiedzieli, ze przyszli 
ріесhоЩ z "Jaseniem", jednak chodzi о to, ze zbliza si~ "Prirwa" ze 
swoimi і trzeba przygotowac ludzi w terenie, zeby mozna bylo tu ich 
zakonspirowac. Porochniuk miat rodzin~ kolo G6rowa Haweckie
go. Gdzies ро dw6ch tygodniach przyjechala zawiadomiona przeze 
mnie jego matka. Na drugi dzien odjechala, а oni obydwaj odeszli. 
Przed odejsciem powiedzieli mi, ze gdzies w polowie grudnia przy
b~d<I do mnie pewne osoby. 

Pracowalem wtedy na kolei. jednego ranka znowu zjawH si~ Po
rochniuk. "Wszystko toczy si~ zgodnie z przewidywaniami, «Prir
wa» jest na tych terenach. Masz przygotowane miejsca і ludzi?"
zapytal. Mialem. Porochniuk powiedzial jeszcze, zebym nigdzie nie 
wyjezdzal і odszedl. 
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Ро kilku dпiach doszly mпіе sluchy о grupie polskiej partyzaпtki, 
kt6ra pojawHa si~ w пaszej okolicy. Kolo Elku і Gi:iycka zaczctl si~ 
ruch wojska. ChodzHo о "Jaseпia". Zostal wysledzoпy і zabity. Ро ja
kims czasie do mпіе па puпkt koпtaktowy поссt zglosH si~ "Prirwa" 
z 32 ludzmi4

• Przyprowadzili ich Porochпiuk і "Szuhaj". 

Со zrobil "Prirwa"? 
Rozlokowalem ich u паs w Gudzikach, zwaпych wtedy chyba jesz
cze Gudokami, u Кluczkowskich, u Wanki. Slad ро пісh przepadl. 
"Ргігwа" zachowywal wielkct ostrozпosc. W tym samym domu, со 
my, zamieszkala z matkct Olha Plichota, zопа saпitariusza "Каlу
пу", kt6rct dobrze zпal, Ьо cz~sto u пісh bywal. U піеj teraz "za
mieszkal", ale пigdy піе zasiedzial si~ tu, tylko cictgle gdzies krctzyl 
і ukrywal si~ w r6zпych miejscach, pod S~popolem, Bartoszyca
mi. Іппі tez krctzyli, mi~dzy іппуmі odпalezli zоп~ "Czmelyka" pod 
Mrctgowem. 

Zaczctl si~ 1948 г. Zaczctlem w gmiпie гоЬіс staraпia о to, аЬу wy
robic dokumeпty і zalegalizowac ludzi "Ргігwу". Powiedzialem рапі 
w gmiпie, ze kilku ludzi піе ma dokumeпt6w, Ьо sраШ si~ ich wa
goп przesiedlenczy. Та zgodzHa si~ dac mi czyste blaпkiety, па kt6re 
mozпa b~dzie wpisac пazwiska. Tymczasem okazalo si~. ze w dro
dze grupa "Ргігwу" przyj~a do siebie takiego "Kropyw~", Sawul~ 
z Wlodawskiego, byl tam w podziemiu. І tеп "Kropywa" w Biskupcu 
zglosH si~ do UB. Wsypa. ZaпosHo si~ па to, і.е "Kropywa" пakryje 
u паs "Ргігw~". Oblawa przypadla па 25 styczпia. 

Jak to si-: odbylo? 

4 W poczqtkach styczпia 1948 r. w godziпach popoludпiowych przyszedl do 
тпіе do тieszkaпia Lewon Grzegorz zат. we wsi Garboпie [ ... ), ktOry powie
dzial ті, іе .,Prirwa·; kотепdапt UPA, ЬуІ we wsi Garboпie і іе prowadzil z піт 
rozтow~ oraz powiedzial ти, іе przyjdzie оп do wsi Gudziki ze swoiт wojskieт 
ее/ет skoпtaktowaпia si~ ze тпq. [ ... ] Tegoi dпіа w посу .. Prirwa" zgodпie z za
powiedziq przyszedl do тпіе z 18 іоІпіеrzаті. Do тojego тieszkaпia wszedl 
оп z dwoтa ludimi, reszta zas zatrzymala si~ w тajqtku Gudziki. ( ... ) .. Prirwa" 
podczas tej wizyty powiedzial, abym rozprowadzil па kwatery jego ludzi ( ... ). 
AIPN 01 8/1020, Protok61 pгzesluchania Eugeniusza Ogrodnika, 28 stycznia 
1948 г., k. 253-254. 



Rozmowa z Eugeniuszem Ogrodnikiem 597 

Wojsko przyjechalo samochodami. Staп~li dosyc daleko па polпej 
drodze za lasem, Ьу wieczorem okr<tzyc пasz<t koloпi~. Wracalem ze 
wsi, ale przepuscili mпіе tak zr~czпie, ze ich піе zauwazylem і wsze
dtem do domu. Wszyscy zasп~lismy, gdy гапо uslyszelismy kolata
пie do drzwi і оkіеп. Kazali otwierac. Mama otworzyla drzwi. We
szto dwбch zolпierzy і "Kropywa". Uslyszalem, jak pytaj<t mamy, czy 
jest sуп w domu, а jak odpowiedziala, ze jest, sci<tgп~li mпіе z lбzka 
і od razu zapytali, gdzie jest "Prirwa". Powiedzialem, ze піе wiem, 
о kogo chodzi. "То tеп?"- zapytali "Kropyw~". PotwierdzH, а mial fe
nomeпalп<t pami~c, Ьо zapami~tal wszystkich z kilkuпastu пaszych, 
z ktбrymi ukrywat si~ u Кluczkowskich. "То jest tеп, ktбry rozpro
wadzat паs ро kwaterach". ")а пikogo nie zпam, пikogo піе rozpro
wadzalem" - odpowiedzialem. Zapytali si~ Sawuly, czy mпіе zпа. 
"Znam" - powieclziat і zwrбcH si~ do mпіе: "Zaprzeczanie na nic si~ 
піе przyda, wojsko о wszystkim jest poinformowane. Nam chodzi 
tylko о jedпo: «Prirwa)) jest czy go піе ma. Wiem, ze оп піе przeby
wat w waszym mieszkaпiu, tylko u Plichotowej ... ". Wszedt wojskowy 
і powiedzial, ze u Plichtowej пikogo піе ma. Wtedy zacz~o si~ Ьісіе. 
Мбwі~ im: "Bijcie czy zabijcie, аІе «Prirwa)) mi si~ nie spowiadat. 
Uslyszalem strzaly z іппусh domбw w Gudzikach okr<tzoпych przez 
wojsko. "Nie graj glupka- mбwi Sawula.- Wojsko jestwsz~dzie tam, 
gdzie mnie zaprowadzHes, gdzie jedlismy kolacj~, spalismy. Мбw, 
gdzie jest «Prirwa))!". Uslyszatem, jak dzi~ki psom odkryli kryjбwk~ 
w пaszej stodole, gdzie spali паsі powstancy і utracHem wszelk<t пa
dziej~, ale odpowiedziatem: "Kolego «Kropywa)), jesli tak duzo wie
cie о «Prirwie)), to mбwcie dalej, Ьо «Prirwa)) raz przychodzH, raz 
odchodzH і піе mбwH mi о swoich planach. Zreszt<t піе widzialem 
go od czasu, jak oddaliliscie si~ razem". Tak bylo w rzeczywistosci. 
"Prirwa" wtedy odszedl pod Bartoszyce. Zostali tylko chlopcy. 

Zaprowadzili mпіе і ojca do stodoly, gdzie w kryjбwce w sia
nie mieli Ьус Romaп Tytar "Wolodar" z Belza, Wasyl )urkiw "Кtеп" 
і "Subota". Strzaly. W srodku паsЩрН wybuch. Zolпierzy ze stodoly 
wymiotlo. Porochпiuk w tym czasie zdolat przedostac si~ w drugi 
S<tsiek і schowac si~ pod stom<t, аІе ktбrys z tych skurwysyпбw to 
zobaczyt і pokazat. Zaraz wpakowali w to miejsce kilka serii, піе py
taj<tc, czy chce wylezc, czy піе. Porochпiuk padt. Cisza. Pies odkopu-
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je kryjбwk~. Wyszedl z niej "Klen". ZolnieГLe tym razem kГLyczeli: 
"Wylaz! Wylaz!". Wybuch granatu spowodowany pГLez "Wolodara" 
nie рогаnН go, ale sam "Wolodaг" odniбsl baгdzo ci~zkie гаnу. Ojcu 
і mi kazali isc do kryj6wki і odgГLebac "Wolodara", Ьо "Klen" powie
dzial, ze tam zostal jeden ci~zko ranny. Rozkopalismy tгoch~ kry
jбwk~ і ostгoznie wycictgn~lismy "Wolodara". Mial gl~bokie гаnу па 
pieгsiach. ,,Ani ja, ani ojciec сі~ nie zdгadzH, zdгadzH «Кгоруwа»" -
powiedzialem mu, Ьо nie stгacH pГLytomnosci. Potem odslonilismy 
Poгochniuka: byl niezywy. ZolnieГLe zabrali nas wszystkich, zywych 
czy martwych, па samoch6d і do Gudzik. Tam mieli juz Cion~ і "Czu
maka", ktбГLy si~ poddali, і Ew~ Кluczkowskct, siostг~ zony Кlucz
kowskiego, ale u nich zaden z naszych wtedy nie pГLybywal. Zawiez
li nas па UB do K~tГLyna. Tu zmaгl "Wolodaг". Вгаt Kгuczkowskiego 
і jeszcze jeden pochowali go wгaz z Poгochniukiem w K~trzynie 
w гоwіе kolo cmentaГLa. 
Zacz~ si~ pГLesluchania. "Кгоруwа" mбwH wszystko, о czym 

wiedzial. Ро 2 lub З dniach dostaгczyli "Kгuka", ktбry tez duzo mб
wH, w tym о "Ргігwіе". Ро kilku dniach pГLyjechali wojskowi. Dwaj 
z nich, ktбгzy m6wili ро ukrainsku, kazali w nocy wykopac "Subot~" 
і "Wolodaгa" і pochowac ich па cmentaГLu. Nie znam miejsca ich 
spoczynku. 

W czasie sledztwa okazalo si~, ze UB wie о mnie dosyc duzo, 
w czasie maгszu z Podlasia па Pгusy wymieniano moje nazwisko, 
о czym teгaz powiedziat "Кгоруwа" albo "Kгuk". Szli do zaufanego 
czlowieka, ktбry mial wугоЬіс im dokumenty і postarac si~ о za
tгudnienie, szli do mnie. 

Dokumenty zostaly wyrobione czy nie? 

Nie, dоріего ро wyjsciu z wi~zienia pani z gminy powiedziala: "Panie 
Ogгodnik, jaka szkoda. ja mialam wszystko pГLygotowane. ja bym im 
nic nie powiedziata, Ьо pГLeczuwalam, ze to dla polskiej oгganizacji". 

Dalej bylo tak, ze zostali aгesztowani wszyscy Ukгaincy w naszej 
wsi. UB myslalo, ze oni wszyscy sct tacy, jak moja гodzina. jednego 
гazu, jak pгowadzili mnie z piwnicy па sledztwo, zobaczylem па ko
rytaГLu naszych gospodaгzy. Siedzieli w kozuchach, czapkach, zna
ni і nieznani. Ро kilku dniach zostali wypuszczeni оргбсz Lewonia 
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z пaszej wsi, zbili mоспо jego zоп~ tak, ze ро moze roku czy dwбch 
zmarla. Spotykalem tez kilkakrotпie w budyпku UB ,,Кropyw~". mial 
па sobie polski muпdur, zachowywal si~, jak wolпy czlowiek. 

Jak odbywalo si~ sledztwo? 
Straszпie ЬіІі, strzelali kolo glowy, stawiali pod sсіап~ і udawali, ze 
mпіе rozstrzeliwuj<t. Zwi<tzywali r~ce, pchali kij pod kolaпa, zatykali 
usta і wlewali пaft~ do поsа. Tracilem przytomпosc. Raz podwiesza
li do sufitu za г~се, raz za поgі az krew uderzyla mi ustami. Wytrzy
malem, chociaz to bylo straszпe і myslalem, ze піе wytrzymam. Nie 
przyzпalem si~ do пiczego. Tymczasem "Kropywa" potrafi pojechac 
we Wlodawskie, аЬу wydac swego brata, ale піе odпalazl go, poka
zal tylko kilka kryjбwek. 

W koncu пa!t<Ipila rozprawa S<tdowa. Odbyla si~ tego samego 
dпіа, со rozprawa Mikolaja Kucharczuka, tylko ze z гапа. Ze wzgl~du 
па mбj mlody wiek oraz to, ze піе prowadzilem zadпej dzialalпosci 
zbrojпej czy koпspiracyjпej, dali mi пajpierw 10 lata, рбzпіеj zbili 
па 5. Kucharczuk otrzymal 15 lat. Сіоп~ па osobпej rozprawie ska
zali па kar~ smierci, "Czumaka" па dozywocie, )urkowskiego "Кlепа" 
rozstrzelali. 

Przekazali mпіе do wi~zieпia w Olsztyпie. )edпego razu wyszli
smy па spacer. Patrz~: "Kropywa". Szedl ze spuszczoп<t glow<t, піе 
zwracaj<tc па паs uwagi. Od razu przekazalismy іппуm пaszym 
chlopcom, zeby uwazali па піеgо, ze to jest zdrajca grupy "Prirwy" 
і UB moze uzywac go do rozpracowywaпia ich w wi~zieпiu. Potem 
zostal skazaпy і rozstrzelaпy. Natomiast "Kruk" swiadczyl przeciw 
Pelagii Hudymie і "Prirwie", ale otrzymal chyba tylko 15 lat. 

Zostalem przeпiesioпy do Barczewa. Bylismy ро wyrokach, ale 
przy kwaraпtaппie пiesamowicie паs zbito. Bylo паs ze 20 оsбЬ 
z Wierbi<tza, Uhryпowa і іппусh wsi, z Когпі. ZrobH to blokowy 
)asiewicz, chyba pochodzH z Wi<tzowпicy. Najbardziej przeslado
wal ludzi z )aroslawskiego і tych, ktбrzy oswiadczali, ze S<l Pola
kami і siedz<t za UPA lub za wspбlprac~ z UPA. То odbylo si~ w taki 
sposбb, ze ustawioпo паs w dwбch szeregach, а blokowy )asiewicz 
і dwбch oddzialowych zacz~li z паmі rozmow~. Doszlo do mпіе. )a
siewicz: "Ту, gбwпiarzu, za со?'' - "Za UPA''- "Ту byles w UPA? Taki 
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do UPA?!". Poszli. jedeп z пaszych, Fedejko z Uhryпowa, slyszal, і.е 
biict. gdy ktos powie, і.е jest Polakiem і siedzi za UPA, bii<t і za Ukra
inca, wi~c powiedzial, і.е jest katolikiem. Za katolika dostal tylko 
kopпiaka. 

ВуІі z паmі Stefaп Кlisz, Olcha, Michal Welyczko z grupy lelkow
skiej5. Nas zostawili па korytarzu, а ich zaprowadzili do ubikacji. 
Gdy Klisz wr6cH, byl czarпy od Ьісіа. 

А wi~c siedzimy w Barczewie. Na drzwiach паріsаІі паm "UPA". 
Cele pojedynki, ale upychali паs ро 10 і wi~cej os6b. Ledwie oddy
chalismy, lapalismy powietrze jak гуЬу. Mimo to ро apelach wie
czorпych strai.пicy cz~sto wpadali do сеІі, polewali паs zimп<t wod<t 
і bili, bili. 

Przed swi~tami Boi.ego Narodzeпia роgпаІі паs do lazпi, z 200 
ludzi. Rzucili паm dziWП<t ЬіеІіzп~: koszule, kt6re пosili паsі ludzie 
ро wsiach, реwпіе zostaly zdarte z пaszych ludzi lub chlopc6w. 
Przy wyjsciu ustawili si~ dwaj kalifaktorzy z palami. Dostal kai.dy. 
jasiewicz m6wi: "Со, b~dziemy spiewac: «Chlopcy, p6jdziemy srac 
w kukurydz~. za Ukraiп~. za wolпe prawa»?". Kazal "Krukowi" wy
stctpic: "Byles dow6dc<t plutoпu, to podaj im ukrainsk<t komeпd~, jak 
w UPA!". "Kruk" podawal komeпdy, а my ewiczylismy. Ро musztrze 
boi.oпarodzeпiowej "pokropili" паs palami і puscili do сеІі. 

Niekt6rzy oddzialowi ЬуІі dobrzy. Wielu bylo posr6d паs takich, 
zwlaszcza tych z doi.ywocia, kt6rzy піе mieli гоаzіп і nie otrzy
mywali paczek. jedпego razu oddzialowy otworzyl drzwi do сеІі 
і m6wi: "Niedlugo wasze swi~ta, пiekt6rzy wasi піе maj<t paczek, 
а пiekt6rzy dostajct, to jak chcecie, wystawcie cos па korytarz z wa
szych paczek, а ja b~d~ wiedzial, со komu dac". А inni oddzialowi 
umieli tyton z paczki zmieszac z maslem і tak oddac wi~zпiowi. 

Kontaktowaliscie si~ z polskimi wit;zniami? 
Wsr6d пісh paпowal pogl<td. ·ze jestesmy пajgorszymi ludzmi. Sie
dzielismy w Barczewie па drugim oddziale па parterze, gdzies 200 
Ukrainc6w. jedпego razu otwieraj<t si~ drzwi і daj<t do паs епеs-

5 W dniach 19-20 lutego 1948 r. UB z Braniewa dokonalo aresztowania 
48 Ukrainc6w deportowanych w czasie akcji "Wisla" do Lelkowa і okolicy, po
Si]dzaji}c ich о utworzenie siatki OUN w powiecie braniewskim. 
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zetowc6w. Scisk w celach zwi~kszyl si~. Ро kilku dпiach РоІасу za
cz~li m6wic паm, со opowiadaпo im о Ukraincach. Dziwili si~, ze tak 
serdeczпie dzielimy si~ sobct paczkami, Ьо wsr6d пісh tak піе jest, ze 
si~ modlimy. Oddzialowi pomylili si~, Ьо mysleli, ze ukazct паs і Po
lak6w, а tymczasem im і паm bylo z sobct dobrze. Koпtakty - przy 
ротосу wystukiwaпia a\fabetu Morse'a - trwaly tak.Ze ро tym, jak 
eneszetowcy zostali od паs zаЬгапі. 

РоІасу nie mieli zieloпego poj~cia о UPA. ZreszG} піс dziwпego, 
Ьо spotykalismy si~ przewazпie z Polakami spod Ostrol~ki. Nato
miast РоІасу ze wschodu, z Kres6w, со dziwпe, przewazпie wyrazali 
si~ о UPA pozytywпie, stawali w naszej оЬгопіе, wiedzieli, gdzie jest 
klamstwo. 

Gdzies ро dw6ch \atach zacz~la si~ jakby пormalizacja. Zosta\i
smy zgrupowaпi wedrug wyrok6w ро 5 czy wi~cej \at. Tych z wy
rokami od lat 5 w g6r~ zacz~li grupowac w wielkich ce\ach, gdzie 
miescilo si~ nawet 50 os6b. )edпego wieczoru ро apelu otwierajct 
si~ drzwi і wchodzi czlowiek. Oslupialem: s~dzia, kt6ry mпіе sctdzH. 
M6wi~ do ksi~dza greckokatolickiego Markiwa, kt6ry potem byl 
w Wakzu: "Теп czlowiek sctdzH mnie, Kucharczuka, waszct c6rk~, 
«Palazk~)) ... ". Nowy wi~zien trzymal si~ przy drzwiach, піе zajmowal 
swojego miejsca. Usiadl па swoim tlumoku і tak przesiedzial. Do 
гапа do пikogo si~ піе odezwal. Na pytania nie odpowiadal, udawal 
gluchego czy пiemego. Minctl jedeп dzien, potem drugi, а tеп аІЬо 
nie zasypial, аІЬо spal jak zlodziej. W koncu zobaczyl, ze my si~ mo
dlimy, ze wsr6d паs jest ksictdz, і zaczctl m6wic. Za okupacji пiemiec
kiej byl s~dzict w Staпislawowskiem, teraz otrzymal za wsp6lprac~ 
1 О lat. PrzeprosH nas za wyroki, kt6re sam ustalal, а Markiw od razu 
zapowiedzial, zeby go піе ruszac. Powiedzial, ze rozprawy byly for
malпoscict, podobnie jak оЬеспоsс adwokata. Zdobylismy jego za
ufaпie, Ьо u паs nie bylo agresji, dzielilismy si~ і pomagalismy sobie, 
jak w rodziпie. Bal si~ odchodzic z naszej сеІі do swoich, Ьо u паs nie 
zostal ukaraпy za swe wyroki, аІе moglo go to spotkac w polskich 
ce\ach. Miallzy па oczach, spodziewal si~, ze go wykonczct. 

Nastal chyba 1951 г. Zacz~li паs mieszac z krymiпalпymi. Potem 
wybierac do oboz6w ргасу. )edпego razu wyczytali wiele os6b. Wy
wiezli паs do wi~zieпia w Strzelcach Opolskich, gdzie siedzieli prze-
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wazпie Niemcy w celach pojedyпczych. Nas, Ukraincбw, tez dali do 
pojedyпek. Gdzies ро dwбch dпiach od przyjazdu kazdy z паs zostal 
wywolaпy па osobп<J rozmow~. Nasze teczki przyszly za паті. Za
pytali si~. czy mamy ochot~ pracowac, dostac lepsze wyzywieпie, 
о пaszych dawпych wiпach піе wspomiпali. Kazdy chcial wyjsc poza 
mury. 

Niedaleko byly kamieпiolomy і оЬбz ogrodzoпy drutami. Z wi~
zieпia wydzieloпo moze z 500 ludzi z пajmпiejszymi wyrokami 
і przydzieloпo do tego obozu. Zпalezlismy si~ w barakach, druty, 
wieze strazпicze, ogrodzeпie pod парі~сіеm elektryczпym. Od ogro
dzeпia trzeba bylo trzymac si~ З metry, poпiewaz grozHa smierc. 
)edпak drzwi barakбw byly otwarte. То juz піе byly сеІе wі~zіеп
пе. Nie bylo podzialu па Niemcбw, Polakбw і Ukraincбw. Pozпalem 
Niemca Krauze6

, lekarza w oddziale UPA, ktбry potem wyjechal do 
Niemiec. Wzi~lismy si~ do pracy, ale ро З latach siedzeпia bez ruchu 
w jedyпkach bylismy bardzo oslabieпi. Chcialem podпiesc kamien: 
kamien w jedп<J stroп~. ja z drug<J. Wprawdzie powiedziaпo паm, ze 
jesli wyrobimy пorm~. to otrzymamy lepsze pozywieпie, ale juz ро 
2-З dпiach chlopcy slabli. 

)edпego razu zebrali mlodszych па apelu, bylo паs ze 100 оsбЬ. 
Kazali паm zabrac rzeczy. Podjechaly samochody. Zaladowali паs 
gdzies ро 20 do jedпego samochodu і pojechalismy do tagiewпik 
SI<Jskich mi~dzy Bytomiem а Chorzowem. Nast~pпego dпіа za
rz<Jdzili zbiбrk~. Pojawili si~ jacys піеzпапі cywile. Niedaleko па 
dziwпej koпstrukcji, ktбrej пigdy dot<Jd піе widzialem, kr~cily si~ 
jakies kola. Іппі wiedzieli, со to jest: kopalпia. Przyjechala dyrekcja 
і mбwi: "Zostaliscie przywiezieпi do pracy w kораІпі w~gla. Czy ktos 
wczesпiej pracowal w kораІпі і wie па czym polega ta praca?". Nikt 
піе wiedzial. 

Ро З dпiach szkoleпia, jak пalezy zachowywac si~ w kораІпі, 
skierowali паs па посп<J zmiaп~. Zjechalismy pod ziemi~ z eskortq 
і jedпym sztygarem па 5 оsбЬ. Zacz~lismy pracowac. Eskorta mбwi 
паm, ze b~dziemy lepiej zarabiac і skrбc<J паm wyroki, ze w osrodku 
S<J kапtупу, gdzie kupimy sobie, со tylko zechcemy. Pracujemy w tej 

ь Helmut Krauze .,Marian" - lekarz kompanii UPA .. Szturmowiec" -6. 
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kopalпi "ВагЬага" w Chorzowie. jedпego razu przycisп~o 2 chtopa
kбw і juz ich піе ma. Slyszymy, ze gdzies zaduszoпy zostal паst~рпу, 
іппу zostal okaleczoпy. Mielismy odsiedziec wyroki ро iles tam lat, 
а піе kary smierci. Ро pewпym czasie zdobylismy doswiadczeпie. 
Zacz~ si~ tez widzeпia z rodziп<}, robilismy dгоЬпе zakupy w kап
tупіе і zacz~lismy pomimo ci~zkiej ргасу паЬіегас sH. Mimo to by
lismy mоспо ргzуgп~Ьіепі ilosci<} wypadkбw smiertelпych і okale
czen. Nie bylo dпіа bez пieszcz~scia. Cywile Sl<}zacy przyпosili паm 
gazety, zacz~lismy pisac listy do Ameryki czy Fraпcji, ceпzura ich піе 
koпtrolowala, ale pracowalismy па sсіапіе, gdzie w~giel trzeba bylo 
Ьгас па kolaпach. 

Mama w tym czasie pisala w mojej sprawie do гбzпусh огgапбw. 
jedпego dпіа zos.talem wywolaпy. Мбwі<} mi, ze mam zbitct kar~ z 10 
па 5 lat. Siedzialem wtedy czwarty rok. jedпego dпіа szlismy jak со 
dzien do kopalпi. Trzeba bylo przejsc З km w jedп<t stroп~. byl gru
dzien піеdаwпо sпНа mi si~ rodziпa, przeczuwalem cos jakby wol
пosc. Zjechalismy па dбl і zacz~lismy гоЬіс chodпik pod поw<}Ііпі~. 
Strzalowy піеdаwпо wykoпal wybuch, а ту, wi~zпiowie, zalado
walismy wбzki. Cywile zacz~li stemplowac sсіап~. Posuп~lismy si~ 
z З metry do przodu. tadowalem wбzek. Nagle wszystko zaczyпa 
si~ walic, stemple p~kaj<}. Podmuch powietrza jest tak olbrzymi, ze 
przewraca wбzek, kt6ry ladowalem. Wбzek і przyciska mпіе w po
lowie. Nogi zostaly па zewп<}trz, а reszta ciala pod wбzkiem. То bylo 
jedпak szcz~scie w пieszcz~sciu, Ьо wбzek uchroпH mпіе przed udu
szeпiem. Dwaj cywile obok zostali zmiazdzeпi. Wi~zпiowie, ktбrzy 
odprowadzali wбzki, ocaleli. Strzalowy tez ocalal, Ьо wlasпie jadl 
sпіаdапіе. Ekspertyza stwierdzHa potem, ze wіппу byl wlasпie ОП, 
Ьо strzal byl za mоспу і пaruszyl zbyt wiele warstw ziemi, ktбrych 
піе moglo utrzymac stemplowaпie. Na szcz~scie rury doprowadza
j<}ce powietrze ЬуІу ze stali, піе zostaly zmiazdzoпe і doprowadza
ly powietrze. Nie wiedzialem, со si~ stalo, Ьо stracHem przytom
пosc. Gdy j<} odzyskalem, піс mпіе піе bolalo. Zacz<}lem krzyczec. 
Niczego піе widzialem. Nikt si~ піе odzywal. Lezalem tak przez 
2 godziпy. W koncu uslyszalem, jak ktos gdzies stuka w t~ stalow<} 
rur~. "Zyjecie?!". Nie moglem піс odpowiedziec. Zпowu stracilem 
przytomпosc. 
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Zostalem odkopaпy. StracHem duzo krwi, jedпct поg~ mialem 
zlamaпct. drugct zmiazdzoпCJ. Przytomпosc odzyskalem w szpita
lu, gdy stala паdе mпct siostra і polski ksictdz. Zаkоппіса pyta si~: 
"Czy z рапеm mozпa rozmawiac?". Chyba kiwпctlem glowct. ze tak, 
Ьо zapytala si~. czy chcialbym si~ wyspowiadac. Nie pami~tam, jak 
zareagowalem. Sctsiedzi powiedzieli mi potem, ze ksictdz udzieШ mi 
ostatпiego пamaszczeпia. Ро kilku dпiach przyjechala mama. Rапу 
goHy si~ szybko. Ze szpitala wyszedlem ро trzech miesictcach. Skie
rowaпo mпіе do wi~zieпia w Strzelcach Opolskich, Ьо wladza піе 
chciala, аЬу о moim wypadku dowiedzieli si~ wi~zпiowie w obozie, 
tak jak zresztct о wszystkich wypadkach w kopalпi. 

jedпego razu uslyszalem rozkaz spakowaпia rzeczy. ZrobHem to, 
chociaz poruszalem si~ о lasce і па protezie. Wr6cHem do obozu ko
palпiaпego, akurat trafНem па apel wieczorпy. Uslysza!em, jak ko
meпdaпt oglasza, ze za dobrct і піепаgаппсt ргас~ Eugeпiusz Ogrod
пik zostaje ulaskawioпy і moze wr6cic do domu. 

Кіеdу to sit: odbylo? 

7 czerwca 1953 г. 

Tlumaczenie z j(/zyka ukrainskiego. 
Archiwum wydania w zbiorach Bogdana Huka. 



Rozmowa 
z Mikolajem 

Pawonskim* 

Jaki nosil pan pseudonim? 
"Palijenko", przez caty czas. 

Mikolaj Pawonski "Palijenko" 

JakC4 wsiC4 ЬуІ Czerniczyn 1, gdzie pan si~ urodzil? 
Mial moze ze 300 numerбw 

Sami Ukraiiicy czy і РоІасу? 
О, Polakбw bylo bardzo malo. 

Jaki ЬуІ ich los? 

* Mikolaj Pawonski "Palijenko"- ur. 28 pazdziernika 1924 r. (w czasie pro
cesu zmienH rok na 1925) w Czerniczynie. W latach 1945- 1947 zolnierz kom
panii "Wil\<i"-3 і "Wi\ki"-2. Zapisu rozmowy dokonano w 1993 r. 

1 Czerniczyn - wies w powiecie hrubieszowskim. Pierwsza wzmianka 
о jako nale:lqcym do Rusi .. Czerneczesku" pod 1141 r. w staroukrainskim \a
topisie kijowskim. W XV w. wies stanowHa wtasnosc kr6\ewskq w sktadzie 
starostwa hrubieszowskiego Kr6\estwa Polskiego, w tym czasie istniat tu ko
sciбt lacinski, kt6ry splonql w 1618 r. Cerkiew poswiadczona w dokumentach 
w 1430 r. W \atach 1870- 1872 na miejscu cerkwi drewnianej pod wezwaniem 
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Niekt6пy zostali wywiezieni, jak )6zef Dziedzic, rodzina mojego 
dziadka, wyjechal do Malborka. UB zmusHo go wyjechac, Ьо jakoby 
mial z nami kontakty. Spпedal sw6j dom,ladny dom, і wyjechal tu. 

Кіеdу wyjechal? 

W 194 7 г., jak nas wywozili, troch~ p6zniej. 

ВуІ Ukraincem? 

Polakiem, ale mial zon~ Ukraink~. mojego dziadziusia rodzon<t sio
str~. Adamiuk, imi~ chyba Магіа. 

Objawienia Paflskiego powstala nowa Swiёttynia murowana, greckokatolic
ka. W 1875 r. miejscowa parafia tego wyznania zostala zlikwidowana przez 
wladze carskie і zasЩpiona parafiёl rosyjskiej cerkwi prawoslawnej. W 1799 r. 
Czerniczyn przeszedl w rc;ce prywatne. W 1816 r. Stanislaw Staszic, uwolnit 
mieszkaflc6w wsi od paflszczyzny, w 1822 r. uwlaszczyl. W 1817 r. Czerniczyn 
liczyl 718 mieszkaflc6w w 90 domach. W latach 1851-1859 dzialala tu szko
la przycerkiewna. Ро І wojnie swiatowej wladze polskie zamknc;ly cerkiew. 
W 1921 г. zamieszkiwalo wies 688 os6b narodowosci ukraiflskiej wyznania 
prawoslawnego na 946 mieszkaflc6w og6lem. W 1939 r. wladze niemieckie 
zezwoШy па odnowienie parafii prawoslawnej (zlikwidowala іСІ administra
cja polska w 1947 r.). Wg spisu ludnosci z 1943 г. wies zamieszkiwalo 1124 
Ukraiflc6w і 91 Polak6w. Latem 1944 r. nieznani sprawcy, prawdopdobnie 
z podziemia polskiego, zamordowali 6 mc;zczyzn narodowosci ukraiflskiej. 
Zlozony z miejscowych Polak6w posterunek МО zostat zaatakowany przez 
oddzial UPA pod dow6dztwem Pawla Pylypczuka "Karpa" З wrzesnia 1944 r., 
а 24 wrzesnia partyzanci wysadzili szkolc;. gdzie sic; miescH. Nastc;pnego dnia 
UB dokonal egzekucji 8 Ukraiflc6w. W maju 1945 r. partyzanci ukraiflscy spa
lili - czc;sciowe zasiedlone przez polskich osiedleflc6w - zabudowania ро ok. 
250 rodzinach ukraiflskich zmuszonych do ucieczki do Ukraiflskiej SRR. Dnia 
2 stycznia 1946 r. wies zostal obstrzelana ogniem artyleryjskim przez WP, kt6-
re nastc;pnie роdраШо ok. 140 gospodarstw. W dniu 24 і 31 stycznia 1946 г. 
UPA atakowala zalogi WP rozmieszczone we wsi; latem WP zamordowalo 
10 mieszkanc6w narodowosci ukraiflskiej, nieznani sprawcy zamordowali 
do koflca tego roku kilka innych os6b. 11 pazdziernika 1946 r. ukraiflscy po
wstaflcy podpalili wies wraz z Czerniczynkiem. W czasie deportacji ludnosci 
ukraiflskiej wladze polskie wygnaly w lipcu 1947 r. 201 mieszkaflc6w, pozo
stalo we wsi 360 os6b narodowosci polskiej і wyznania laciflskiego. Z Czemi
czyna pochodzH m.in. referent polityczny OUN па Chelmszczyinie w 1944 r. 
Michal Hroma .. Pidkowa"; referent SB w rejonie ІІІ nadrejonu .. Liman" Euge
niusz Liborski .. Roman". 
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Jak іуІ z Ukraincami? 

Bardzo dobrze. Dziedzic byl pilsudczykiem, wychwalal PHsudskiego. 

А wtedy, gdy dzialala UPA? 

Polacy troch~ si~ wtedy bali. Dziedzica паsі піе zaczepiali. Spokojпie 
pracowal w gmiпie jako sekretarz. 

Jak wspOIZyla z Ukraincami reszta Polakow? 

Przewazпie dobrze, ale byli і tacy, ktбrzy zyli z паті zle. Byl taki 
czlowiek о imieпiu КагоІ, пazwiska піе pami~tam. Byl w polskiej 
milicji zaraz ро fгопсіе. Jego brat byl w partyzaпtce polskiej. То chy
ba byla partyzaпtka, Ьо w sctsiedпiej wsi Maslom~cz jedeп chlopak 
poszedl wycictc choiпk~ do lasu. І піе wгбсН. Wyslali starszct сбгk~. 
Tez піе wraca, wi~c poszla matka і па kопіес ojciec. Опі lapali ich 
і mordowali па роІапіе. 

Partyzanci? 

Вапdа! Jaka to partyzaпtka!? Podszywala si~ pod АК. Zпalem t~ 
dziewczyп~. ladпa, wysoka, chodzila do паs do szkoly, Ьо опі піе 
mieli we wsi szkoly, chodzili do Czerпiczyпa. 

Czerniczyn ЬуІ Swiadomct wsict? 

Byli swiadomi, byli і komuпisci, пikt о пісh піе wiedzial, ukrywali 
si~. M6j ojciec zпal пiektбrych. Na og6lludzie byli swiadomi. Jedeп 
z rodziпy, Іwап Adamiuk, mial gimпazjum. Uczyl si~ w Hrubieszo
wie, potem we Lwowie, па lekarza. Gdy przyszedl froпt, zostal za
trzymaпy, moze przez Polakбw czy jak. І poszedl do UB w Hrubie
szowie. Nie szkodzH UPA. Mial takiego Jewczeпk~ ze Lwowa. Gdy 
"Zirka" wpadl w zasadzk~. slyszal рап moze ... ? 

Tak, dowodca. 

Jego mlodszy brat Eugeпiusz dowodzH kureпiem UPA. Pochodzili 
z Maslom~cza. А tеп byl Wlodzimierz Sywak. А ta zamordowaпa 
rodziпa пazywala si~ Romanczuk. Dokoncz~ о tej rodziпie. Wszyst
kich rozebrali do паgа. C6rk~ zgwakili. Zп~cali si~ паd піmі, potem 
zastrzelili. Do піеgо tez mieli strzelac, ale rzucH si~ mi~dzy drzewa 
і Bogu dzi~ki uciekl chociaz byl па boso. Przybiegl do Сzегпісzупа 
па posteruпek policji ukrainskiej. MiescH si~ w ladпej murowaпej 
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szkole, mieli tam taki zamurowaпy buпkier. Policjaпci poszli do lasu, 
ale со mogli zdzialac, jak si~ bali, Ьо bylo ich malo? Zatelefoпowali 
ро Niemcбw do Hrubieszowa. Ро wojпie okazalo si~, ze ta Ьапdа 
mordercбw to byla АК. Romanczuk піе mial si~ gdzie podziac і przy
stal do policji. 

Potem mialo miejsce takie wydarzeпie. Оп poszedl do S<tsiedпiej 
wsi, zakwaterowal u jakiegos swojego wujka, to bylo w Міепіапасh, 
pod lasem па koloпii. Polacy prawie go tam zlapali, ale uciekl. jed
пak пast~pпym razem zlapali go і zabili, tez w Міепіапасh. Dluzszy 
czas policji ukrainska jezdzHa tam, аЬу ich [mordercбw- В.Н.] zta
pac, ale ... Wsrбd tych Polakбw, ktбrzy zamordowali Romanczukбw, 
byl tеп Karol, jego пazwisko sobie potem przypomп~. 

А со z "ZігІщ"? 

Wpadl w zasadzk~ w mojej wsi w lasku Dubyпa. Zaczw si~ rozmo
wy пaszych z UB. "Zirka" mial jakies koпtakty. А tеп Adamiuk [z UB] 
byl пasz<t rodziп<t, Ьо і mбj dziadek byl Adamiuk. То о піm dalej roz
mawiamy ... ? 

Tak. 
Adamiuk poszedl do UB z пamowy ruskiego kapitaпa, Ьо ich wy
wiezli Ьу па Syberi~. 

ВуІ komunisьt? 

Nie, пigdy. РоdоЬпо jego brat byl, czytal te broszury, ale jakos spe
cjalпie si~ tym піе zajmowal. 

"Zirka" kwaterowal ze swoim oddzialem w Maslom~czu. Przyje
chali Polacy, wojsko, z Hrubieszowa, zeby rozbierac domy ро tych, 
ktбrych Ruscy wywiezli па Ukraiп~. Staly pustk<t, wi~c сі rozbiera
li je па opal. Oddzial zakwaterowal w tych pustych domach. І na
tkп~li si~ па пісh. Nasi zlapali takiego kaprala, Zyda. Rozebrali go 
z muпduru і puscili, піе zabijali. Іппусh tez wypuscili. То сі potem 
zrobili oblaw~. І mпіе zlapali. Z domu zabrali. jeszcze піе пalezalem 
do UPA, w 1945 r. bylem mlodym chlopakiem, а to bylo wczesпiej, 
w grudпiu 1944 r., а moze w 1945 r. Zbili mпіе tak, mlodego, ze caly 
bylem czarпy. 
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Moze do tego potem dojdziemy ... ? 
То si~ wi<}ze z Adamiukiem. Gdyby піе оп, to піе wiem, czy bym 
stamt<}d wyszedl. Mial spis [zlapaпych]. Przejrzal: aha, Mikolaj Pa
wonski, to przeciez sw6j. І ро trzech dпiach mпіе zwolпili. UB mпіе 
піе ЬНо, tylko wojsko w koszarach. [ ... ) Wr6cHem do domu. Adamiuk 
sluzyl dalej. Тасу ludzie byli паm potrzebпi, wsp6lpracowal z UPA, 
zawiadamial о oblawach і о czym wiedzial, dowiedzialem si~ о tym 
p6zпiej od swego kuzyпa. W Hrubieszowie szedl z szefem UB і zza 
w~gla akowcy strzelili. Kula przeszla раг~ milimetrбw od serca, od
ratowali go w Lubliпie. Zyje, widzialem go jedeп jedyпy raz dwa lata 
temu. Umie rozmawiac ро ukrainsku, Ukraiпiec. jego dziadek byl 
diakiem w cerkwi w Сzегпісzупіе. 

Z Czeгniczyna lub wsi sctsiednich tald:e inni poszli do UB? 
Tak, wsp6lpracowali. Taki Semeпiuk, chyba Teodor, jest па Ukraiпie. 
DoпosH. DoпosH па UB і do NKWD. Сі zaraz przychodzili і zabiera
li. Реwпіе і па mпіе powiedzial, Ьо zostalem zаЬгапу przez mojego 
brata. Во m6j brat2 byl, Polacy wiedzieli о moim Ьгасіе. Ojciec Hu
maczyl, ze Niemcy go zabrali wraz z froпtem, Ьо byl w juпakach, 
sluzyl w Baudieпscie w Stawach паd Wisl<}. Mial szkol~. troch~ cho
dzH do haпdlбwki w Hrubieszowie. 

Pгzed wojnct mieli~cie we wsi ukrainslщ czytelni~? 
Tylko za Niemiec. І szkola byla, k6lko teatralпe. Orgaпizowal to Ha
rasymiak, піе zпam jego іmіепіа. 

Kto to ЬуІ? 
PochodzH z Wereszyпa, byl w UPA rejoпowym wychowawc<} poli
tyczпym, поsН pseudoпim "Duпajski". Za Niemc6w byl przewod
пicz<}cym Komitetu Ukrainskiego w Hrubieszowie, а potem, gdy 
zabity zostal Strutynski, odszedl, Ьо to samo czekalo і па піеgо. 

W Czerпiczyпie uczyl w szkole, wszystko orgaпizowal, dzialacz, taki 
prawdziwy пacjoпalista. Nauczyl паs pioseпki "Му, chelmszczaпie, 
syпowie swego kraju, jestesmy mlodzi/l:.<}czmy si~. w jedп<} rodziп~ 

2 MichaJ Pawonski "Palij"- zoJnierz UPA, bunczuzny kompanii ,.Wilki"-3, 
zgin'll w boju z N КWD pod Liskami 26 lutego 1946 г. 
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jedпoczmy sic( І to spiewal, ale ja juz піе chodzilem do szkoly, by
lem juz starszy, а w 1939 г. bolszewicy wywiezli паs па Ukraiп~ ... 

Dlaczego? 

Tak, w 1939 г., jak si~ cofali. Zaj~li ро Wisl~ czy Wieprz, а potem Ar
mia Czerwoпa dostala rozkaz wycofaпia si~ do Bugu, па Ііпі~ Curzo
пa. І wtedy ро wsiach przychodzili do dom6w і m6wili, ze Niemcy 
was ... Mielismy ladпe zabudowaпia, urodzajпCJ ziemi~, dom, studпi~, 
sad, wi~c zal bylo, і tyle kartofli zostalo. Dziadek zostal, ale ojciec 
z macochCJ, mпCJ і bratem wyjechal za Bug. Osiadl zaraz za graпicCJ. 
Za jakis czas chcieli wywiezc паs traпsportem az па Doпbas. 

ТуІkо wasц гodzint;? 

Nie, tam bylo паs duzo z пaszej wsi, ропаd dziesi~c. 

Dlaczego was zаЬгаІі? 

Moskale straszyli, ze Giermaпiec паs wуГZпіе, Ьо Zyd6w wybija. Oj
ciec pomyslal, ze tam taki raj ... ze starszy sуп zostaпie lotпikiem, ja 
jeszcze tam kims, Ьо опі m6wili, ze "U паs charaszo zyt' ... wsiewo 
mпoga, kuszat' mпoga, prijiezzajtie k паm, zabyrajtesia". Zalado
walismy si~ па furmaпk~, krow~, bez kопіа, і wyjechalismy. Krowa 
przepadla ... Ojciec піе chcial jechac па Doпbas. Wi~c zпalezlismy si~ 
па Poltawszczyiпie, rejoп Czutowski, sowchoz Taurowka. Zawiezli 
паs tam p6zпCJ jesieпiCJ. Ze stacji Skorochody ЬуІо 20 kilometr6w 
do sowchozu! І wie рап, czym паs wiezli? Wolami. Nie mieli пawet 
kопі, pogaпiali wola, а tеп szedl, jak mucha. Macocha byla bardzo 
swiadoma, chociaz ojciec tez, mial dwie klasy gimпazjum, і m6wi: 
"Czekaj, zobaczysz ty tеп raj ... Szybko b~dziesz st.C}d uciekac, піе 
widzisz, jaka tu bieda?". jak паs przywiezli, bloto bylo takie, ze піе 
mozпa bylo zlezc. Czarпoziem, ale chleba dostalismy 700 gram, і kо
піес. Dobrze, ze mielismy swojCJ zywпosc. 

Со z pozostalymi rodzinami? 

Zostaly rozrzucoпe ро calej Ukraiпie. Z mojej wsi trafН si~ tylko 
Іwап Mazur і Wlodzimierz Sywak, kawaler. А jeszcze jedeп trafН do 
Myrhorodu. І uciekal stamtC}d па Кij6w, jego zопа przez przypadek 
wpadla pod pociC}g, а wtedy і оп rzucil si~ pod pociCJg. 
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Zajechalismy wi~c z ojcem па t~ biedпct Poltawszczyzп~. Ziemia 
byla tam dobra, ale bieda straszпa, а:і plakac si~ chcialo. Nie mieli
smy domu, а barak па 5-6 rodziп. Zelazпe koje, jak w wojsku, bez 
kuchпi, піс піе ma. jedzeпie gotowaпo па piecyku. Byli tam Zydzi 
z Zamoscia, bogaci, Zydбwka rwala wlosy па glowie, calymi поса
mі plakala. А Ruscy, Ьо пагбd tam ruski, ukrainski, ale ро ukrain
sku mбwH malo kto, jeszcze mieli swoje іkопу, swi~ta obchodzili 
ро kryjomu. Przychodzili do паs, patrzyli па poduszki і mбwili: "0, 
jak ludzie :iyli, puch! І ро coscie tu przyjechali?!". Zobaczyli mctk~ 
і mбwili: "0, jaka mctczka рі~kпа!". Matka па to: "Przecie:i u was, m6-
wioпo паm, mial Ьус raj". А опі па to: "То wy tam mieliscie raj, а піе 
my tu. Czekamy, :іеЬу паs ktos z піеgо wyzwoШ ... ". ju:i па dworcu, 
jak паs ladowaпo, jedeп podszedl do matki і powiedzial, :іе szko
da пaszego domu і krбwki, Ьо tu пiczego піе b~dziemy miec. Matka 
podeszla do mlodego komuпisty і zapytala si~, jak to b~dzie z tym 
rajem w Zwictzku Radzieckim, ale tеп powiedzial, :іе to ktos klamal: 
"Przyjedziesz, to zobaczysz". 

Prze:iylismy tam jesien і zim~. W szkole паzуwапо паs "Polacz
ki". Brat chodzH, а ja rzucHem. W lutym albo w marcu ojciec z lwa
пem Mazurem dogadali si~, :іе musimy uciekac, wrбcic chocia:iby 
па Wolyn, gdzie ju:i jest іппе :іусіе. W jedпej wiosce zпalezli chlopa, 
ktбry jeszcze mial swojego kопіа. jedпego wieczoru zajechal san
mi і odwiбzl паs па stacj~. Z baga:iem podr~czпym. Mrбz 35 stop
пi, sпiegi! Zaladowalismy si~ па pocictg і па Wlodzimierz Wolynski. 
Ucieklismy. Na dworcu w Кijowie spotkalismy mas~ uciekiпierбw, 
kierowali si~ па Chelmszczyzп~. 

Zajechalismy do Wlodzimierza, ulokowalismy si~ w Ьо:іпісу. 
Wszy. Glбd. Brud. Przyjechala пiemiecka komisja і zapisywala 
ch~tпych do wyjazdu do Niemiec. Swi~ta Wielkaпocпe sp~dzilismy 
we wlasпym domu. Tu wsz~dzie slychac j~zyk_ ukrainski, піе to со 
па Poltawszczyzпie. Otwarta zostala szkola ukrainska, dzi~ki піеj 
lepiej pozпalem j~zyk, Ьо za Polski szkoly піе bylo. Bylo З пauczy
cieli, potem Harasymiak. Gdyby піе оп to potem, gdy bylem гаппу, 
bylbym umarl, Ьо z przestrzeloпych пбg wyciekla krew. Tak :iyli
smy. 
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)ak ЬуІо z роІsІщ partyzantlщ? 
Byla, tak, аІе піе partyzaпtka, а Ьапdа. W 1943 r. jesieпi<t zacz~li 
раІіс od Posadowa, Nabroza. W Sahryпiu w ci<tgu jedпej посу za
mordowali 700 оsбЬ і spalili cal<t wies. Tamtejszy posteruпek policji 
ukrainskiej піе dal rady, musial si~ wycofac. Podjezdzali па koпiach 
pod strzechy і zapalali. Ludzie chowali si~ do ріwпіс. Jedпa kobie
ta rodzHa, rzucili w піСІ graпat. Opowiadaly to matka z cбrk<t, ktбre 
uciekly і mieszkaly u паs w Czerпiczyпie. Вапdа polska, mбj brat 
mбwH glupoty, ze ВаtаІіопу Chlopskie, а to byla zЬіеrапіпа, polska 
zaraza, ktбra mscHa si~ па kazdym kroku. Ukraiпiec? Wi~cej піе py
tal, tylko trach і kопіес. 

W Czeгniczynie zabili jeszcze kogos оргосz Romanczuka? 

Ojca "Zirki". Rozstrzelali go pod szkol<t. 

)ak do tego doszlo? 
То bylo tak. W mojej wsi ро froпcie byl posteruпek milicji, to juz 
ЬуІі РоІасу. Jesieпi<t пadszedl пasz oddzial, ktбry postrzelal troch~ 
z karabiпбw, аІе піс im піе zrobili. А z пaszych пawet jedeп zgiп<tl. 
z Bohorodycy, S<tsiedпiej wsi, z oddzialu "Jahody", Ьо РоІасу tez 
strzelali. Drugim razem przyszli tak w grudпiu, w посу. Brat juz byl 
w partyzaпtce, w UPA, chociaz my wtedy піе mбwilismy UPA, nie 
wiedzielismy, ze to si~ пazywa UPA, tylko "pa~aпtka ukrainska". 
Dopiero potem brat powiedzial, ze to jest UPA, Ukrainska Powstan
cza Armia, Ьо оп byla az па Wolyпiu, аІе do tego jeszcze dojdziemy ... 
І wie Рап, V-1, V-2, z takich niemieckich rakiet. ВуІ Іопt, taki kabel, 
okr<tzyli szkol~, podpalili і w sam bunkier, gdzie bylo 20 Polakбw. 
Komeпdaпtem byl Polak z mojej wsi, imi~ Stanislaw, а пazwisko ... ? 

Jak to dalo! Mieszkalem jakies 2,5 kilometra od tej szkoly, аІе szyby 
si~ zatrz~sly. І drugi raz! А potem z karabiпбw maszynowych і pepe
szy. Strzelaniпa trwala z godziп~. 

Ojciec гап о poszedl do siostry macochy ро bielizn~, а ja zostalem. 
Widzialem, jak latali ро wsi, zabrali S<tsiada Тytusa Jбzka, do domu 
піе wrбcH, піе nalezal do UPA, аІе оп і ЬуІі bogaci, ladne budyпki pod 
blach<t. Jedeп chlopak od nich ЬуІ w UPA, zgiп<tl. Rozstrzelali 8 ludzi 
z mojej wsi і sluz<tC<I ksi~dza. 
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Іаk sit: nazywali? 
Jбzef Tytus, Wlodzimierz Sywak, Piotr Rybaczuk, Іwап Hroma ... 
Rozstrzelaпi zostali pod szkol<t. 

Kto to zrobil? 
KBW z Hrubieszowa і Lubliпa, u паs паzуwапо ich "szturm6wka". 
Пumaczyli sobie, ze паsі dzien ЬуІі w domu, а w посу w oddzia\e. 
Tato, jak wracal od siostry mojej macochy, tez zostal zlapaпy przez 
milicjaпt6w і tego komeпdaпta, kt6ry bardzo dobrze go zпal. ,,Ааа, 
рап Pawonski, а gdzie panscy syпowie?" - "Jedeп w domu, а drugie
go, jak Niemcy zabrali, tak піе wr6cH"- "Niemcy ... ?". Zabrali ojca pod 
szkol~. аІе go піе rozstrzelali. 

Dlaczego? 

Moze mial szcz~scie? Moze tеп Polak pom6gl? О, Gпat Staпislaw, tak 
пazywal si~ tеп komeпdaпt, а jego brat Karol byl w partyzaпtce, со 
to wymordowal tych Romaпczuk6w w Maslom~czu. Staпislaw uczyl 
si~ па ksi~dza, аІе potem to rzucH і zostal komeпdaпtem milicji. Byl 
dobrym czlowiekiem, moze і uwierzyl mojemu ojcu? ... Во gdyby 
koпkretпie wiedzial о moim bracie, to Ьу ojca rozstrzelali. 

Ludzie to widzieli? 
Tak, ludzi pozgaпiali, ludzie krzyczeli па gwah:, plakali! Nic піе po
magalo. Jakby jakas sotпia szla, to ... Tak, ludzi zeszlo si~ duzo. То 
wtedy rozstrze\ali ojca "Zirki" і t~ dziewczyп~. Zпalezli u піеj ksi<ti
k~ [z piesпi<t] "Smierc Lachom smierc, smierc moskiewsko-zydow
skiej komuпie!"3, to moze za to? 

Stnelali z karabinu maszynowego? Z automatow? 
Nie, cal<t kompaпi<t, піе wiem, czy z automatu, czy jak, Ьо tam піе by
lem. Widzialem, jak gпаІі mojego S<tsiada, jedeп z diegtiarem, drugi 
z automatem, і tak go Ьі\і, а ja tak stalem w оkпіе w domu па g6rce. 
Za to strzela\i, ze baпderowcy, UPA, Ьапdусі, Ьапdа. 

Wyczytywali? 

Tak, kara smierci za to і za to. Zadпego wyroku, о tak rozstrzelali. 

3 Fragment piesni ,.Prowadzi nas OUN" uwa:ianej w latach ЗО. za hymn OUN. 
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W innych wioskach te:i odbyly si~ takie egzekucje? 
О podobnej nie slyszalem. 

Czy przy innej okazji ktos z naszych w Czerniczynie zostal zabity? 
Tak, Stefan Rybaczuk, nigdzie nie nalezal, byl z 1925 г., jak і ja. Po
jechal w роІе, pod lasem, malenki lasek, а oni, РоІасу, wojsko, гоЬіІі 
oblawy і go zlapali. Byl konmi z wozem і byl jeszcze jeden, Semeniuk 
lwan czy Stefan. Zlapali ich ... Aha, jedziecie do bandy?"- "Nie, mamy 
tu роІе". Zanim dowiezli ich do Hrubieszowa, zamordowali ро dro
dze w polu. ja chodzHem oglёtdac to miejsce, widzialem krew, trup 
walal si~ na zoranym po\u, postrzelany, dobity. Bylem na pogrzebie. 

Milicja? 

N іе, wojsko, to wszystko гоЬНо wojsko, w 1945 г., latem. 

)eszcze ktos zostal zabity? 
W Sёtsiedniej wsi wlasnie tego Semeniuka і jeszcze jednego, і jesz
cze, duzo zabili w mojej wsi, а\е wszystkich sobie nie przypominam. 
Prawda, jeden szedl do domu na noc і go zabili. W SёtSiednich wsiach 
moze cos takiego bylo, а\е nie slyszalo si~ о mordach zbiorowych. 

А za Niemcow polska partyzantka pn:esladowala naszych we 
wsi? 
Rabowali, ра \іІі, przychodzili і robili, со chcieli, Ьо. nie bylo komu si~ 
bronic. Dopiero potem przyszla sotnia zza Bugu, z Wolynia, to opo
wiadal mi brat. Nazywala si~ sotniёt "Chomy". Z nimi przyszedl mбj 
brat, jeszcze za Niemcбw. Przyszedl do domu, w mundurze z Tryzu
bem, e\egancko ubrany ро ukrainsku. 

)ak doszlo do tego, :іе Ьгаt poszedl do UPA? 

Sluzyl w Baudienscie w Stawach. Ci~zko pracowal, przyjezdzal na 
urlop. Przerzucili go do drugiej miejscowosci. Tam pracowali sami 
polscy junacy. Budowali tor, brat znal niemiecki, dowodzH nimi. 
Raz przyszedl na urlop, powiedzial, ze dlugo juz tam nie b~dzie, Ьо 
zbliza si~ front. Niemcy majёt ich zabrac do Niemiec, аІе my, Ukrain
cy, powinnismy zostac tu, Ьо tu jest nasze. Sluzyl tam takze "Zirkau 
і Wlodzimierz Makaruk, ktбry teraz jest za Gizyckiem, byl w Armii 
Czerwonej, zostal ranny, nie raz m6wH: .. Nasi nic nie zrobiёt. nic nie 
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zrobi<t"· Widzial armi~ sowieck<t, а паsі со? То jakby Ameryka, Aп
glia ... Sluzyl tez m6j drugi kuzyп, Adamiuk, Ьо ich jest duzo, rodziпa 
ро mojej mamie і dziadziu. Poszedl па ochotnika. 

Со dalej z bratem? 
Przyjezdza ро miesi<tcu і m6wi, ze juz піе wraca, Niemcy przegry
waj<t, а ja піе chc~ zgiп<tC:. Zameldowac si~ trzeba, to mogli przyjsc 
ро піеgо Niemcy, ale tym dyrygowala ukrainska policja. Przyszla po
licja. "Byl sуп?"- "Nie". -"А tam go піе ma"- "1 tu go піе ma, moze 
zgiп<tl gdzies ро drodze? ... ". Brat ukrywal si~, а potem odwiozlem 
go do lasu za Mirczem, poszedl і wr6cH az ро p6l roku, mial graпat, 
pistolet. Opowiadal о UPA. Byl па Wolyпiu, w sotпi "Chomy", а gdy 
polska Ьапdа zacz~la palic ukrainskie wsie, przyszli do паs. Za
kwaterowali w Gzarпym Lesie pod Turkowicami. "Rozprawimy si~ 
z Polakami" - powiedzial brat. Вапdа раШа wsie, w ci<tgu jedпego 
dпіа і посу sраШа 10 wiosek: Turkowice, Sahryn, Mircze, Modryn, 
Моdгупіес, Maslom~cz, chyba Mi~tkie, pod Werbkowice і Dolhoby
cz6w. W Sahryпiu byla wyj<ttkowa zbrodпia ... І zaraz паsі stoczy
li b6j pod Posadowem, Nabrozem. Mieli rosyjsk<t bron і ziemпiaki 

w plecakach, jak opowiadal mi brat. То byl "Jahoda" і "Choma", moze 
jeszcze ktos, ale m6j brat піе opowiadal mi, mlodemu, tych formal
пosci. Rozprawili si~ ... 

)ak гeagowali па to ludzie? 
Za Niemc6w przyjechali, ludzie ich odwozili furmaпkami, сі spie
wali ро ukrainsku "Juz czas, juz czas, wstan, пarodzie, kопіес wro
gom Ukraiпy !Juz bron do walki podпiesli syпowie, Ьо p~t піе chc<t 
піеsс, Ьо піе dla паs S<t kajdaпy - katom smierc". Ludzie bili brawo. 
Jak rozprawili si~ z Polakami, pozary ustaly, [Polacy] dobrze dostali 
w kosc. Brat m6wH, ze mieli rosyjsk<t bron. Byl реwіеп, ze maj<t koп
takt z rusk<t partyzaпtk<t, moze z Kowpakiem. То byla celowa robota, 
аЬу wyпiszczyc Ukrainc6w, spoloпizowac Chelmszczyzп~ tak, zeby 
піе bylo Ukrainc6w, а byla Polska. Palili cerkwie. Przyjechali і do 
паs rozbierac, ale jakos murowaпej cerkwi піе rozwalili4

• То teraz 

4 W 1938 r. па Chclmszczyinie Wojsko Polskie і administracja panstwowa 
przeprowadzHy akcj~ niszczenia cerkwi. 
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przerobili па kosci61, zdj~li Ьапіе ... Opowiadal о tym Adamiuk, Ьо 
jezdzH. Nasz ukrainski cmeпtarz zпiszczyli. ( ... ) 

Melпyczuk, komeпdaпt policji w Сzегпісzупіе, przez przypadek 
zabH Polaka Tadka Karpowicza. 

То zпaczy jak? 

Wracal od пarzeczoпej, опі піе rozmawiali ро polsku, а ukrainsku. 
chodzH do Ukraiпki, mojej macochy siostry c6rki, ladпej Marysi. 
Wracal. МіаІ mi~so z cielaka, а to ЬуІо zаЬгопіопе. "St6j!", а tеп ucie
kal, przestraszyl si~. [Policjaпt] mial oko: raz і kопіес. Wszyscy pla
kali, і ja bylem па pogrzebie. Опі пawet піе rozmawiali ро polsku, 
tylko ро ukrainsku сі Polacy, moze w domu ... ? )ego brata, Karpowi
cza Mieczyslawa spotkalem raz w Olsztyпie, "Zепоп" dal mi іппе пa
zwisko5. "Рап mi przypomiпa jedпego koleg~ ze szkoly ... " - "Nie, ja 
z WоІупіа jestem ... ". Sё.~siad, rozmawiali ро ukrainsku, przychodzili 
do паs па swi~ta ziarпem posiac. 

z Czeгпiczyna shliyl ktos w Policji Ukrainskiej? 

Z mojej wsi ... zaraz ... пikt. Z S<ISiedпiej ЬуІ, pseudoпim "Duda". ВуІ 
w policji, chodzH па rusk<I partyzaпtk~, walczyl па Bialorusi, jasz
czuk Eugeпiusz. 

Теп, kt6гy w 194 7 г. zostal гап пу ргzу ataku па samochody па 
drodze ... ? 
Tak, bylem w jego oddziale, w Wereszyпie. Na mпіе moi koledzy па 
UB w Olsztyпie zezпali, ze ja tam bylem гаппу, а to пieprawda. )а 
wpadlem па zasadzk~, wprawdzie tez pod t<I wsi<I, w посу. Polacy 
zrobili zasadzk~. Szedl пasz r6j ... 

Do tego dojdziemy. Jak policja ukrainska odпosila si~ do lud
пosci? 

Bardzo dobrze. 

Tak samo do Polak6w, jak do Ukrainc6w? 

5 Ten fragment wypгzedza chronologicznie wydaгzenia ро 1947 г., kiedy 
М. Pawonski zostal wcictgnic;ty do siatki agenta МВР Leona tapinskiego .. Bo
guslawa". 
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Оо Polak6w moze nie tak, Polacy tak sobie ... ale nie odnosili si~ do 
nich wrogo. Krzywdy im nie robili. ja nawet uczylem si~ u Polaka па 
szewca, za Niemiec. 

We wsi mieszkali Zydzi? 

Zydzi byli, trzy rodziny. 

)aki ЬуІ ich los? 
Zgin~li. Srul nie wiem, gdzie zgin<tl. josko przyszedl do nas. M6wi: 
.. Tak si~ chce zyc ... ". M6wH ро polsku, do ojca . .,Panie jakub, chce si~ 
zyc az pachnie, а tu Niemcy піе daj<t"· І potem gdzies zgiп<tl. Nasza 
policja zпalazla kilku w lesie і ich rozstrzelala, policja ukraiilska. 
І tam ich zakopaпo, ale піе wiem, kto zakopywal. 

Czy nasi ludzie przechowywali Zydow? 
W пaszej wsi tego піе bylo. Ojciec chcial przechowac Zyd6w z пa
szej wioski, ale mama m6wi: .. Zgiпiemy wszyscy". Ojciec zrezygпo
wal. Nie bylo pomieszczeпia, trzeba bylo miec kryj6wk~. buпkier, 
Niemcy jeszcze si~ па tym піе zпali. Dopiero ро tym przekl~tym wy
zwoleпiu сі, со przyszli w polskiej armii spod Lепіпо, umieli szukac. 
А пauczyli si~ od паs, od UPA, піе jedпego zпalezli і zastrzelili, jak 
.. )ahod~" gdzies tam w lesie, moze si~ пawet zadusH. 

Ludzie we wsi robili kryjowki? 

Tak, trzeba bylo miec, my tez zrobilismy. jak ktos піе mial sупа 
w UPA, to bylo mu oboj~tпe. 

Kto ЬуІ w UPA? 
О, gdzies tak 15 chlopak6w. 

Polscy partyzanci nie atakowali posteгunku policji ukrainskiej 
w Czerniczynie? 
Nie, tylko kradli, grabili domy daleko od posteruпku. Strzelali, pod 
Hrubieszowem zabili ojca z syпem па podw6rzu, mordowali, bili. 

UB zabHo tego Adamiuka, mialladпe kопіе. А moze sуп dal mu 
broil? W domu піе пocowal, а паd stajпi<t. kt6ra byla zamykana па 
sztaby. Dobijali si~. zamki przestrzelili, ale оп і tak si~ піе poddawal. 
І go zastrzelili, jak juz wzi~li w swoje r~ce. 



618 Rozmowy 

Takich zdarzen bylo wiele. jego starszy syn Stefan wi6zl zboze 
па skup. Pod Hrubieszowem па Poberezanach w W<Jwozie zrabowali 
mu konie, pszenic~. а jego zastrzelili. Pod Zamosciem Polacy zabili 
tych, kt6rych Ruski wzictl па podwody, siedmiu ich bylo. Do Armii 
Czerwonej zabrali gdzies z 1 О m~zczyzn, 2 wr6cilo. 

Кіеdу zacz~a si~ tworzyt nasza organizacja? Kto dzialal w tym 
kierunku? Mieliscie we wsi samoobron~? 
Nie, dalej па poludnie byla, ale u nas nie. Aktywistct byl Harasymiak, 
nauczyciel. Organizowal przedstawienia, mityngi. 

Со si~ z nim stalo? 
Potem byl w UPA, "Dunajski", zginctl pod Zamosciem. Gdy rozchodzi
lismy si~ z UPA w 1947 г., kazdy m6gl isc, dokctd chce, za granic~. па 
Ukrain~ albo zostac tu. Nasza grupa, chclmszczacy і wielu z Galicji, 
udala si~ pod Chclm ... 

Оо tego dojdziemy pozniej. 
Nie znam konkretnych organizator6w, OUN przed wojn<J nie istnia
la, ale za Niemc6w juz tak. Wtedy u nas uczono w j~zyku ukrain
skim, gdzies od g6r przyjechal ksictdz, drugi potem byl gdzies od 
Bialej Podlaskiej czy Wlodawy. 

Przed wojnct nie ЬуІо u was ksi~dza prawoslawnego? 
Byl, ale odprawial czysto ро rosyjsku! Ро ukrainsku nie bylo. jak 
przyszli Niemcy, zacz~lo si~ organizowanie. 

Со stalo si~ z tym ksi~dzem? 

Wyjechal, uciekl па Ukrain~. lnni ukrainscy ksi~za dokctds wyjecha
li ... Ten od g6r napisal podanie ро niemiecku, gdy Niemcy chcieli 
mnie wzictc па roboty і zostalem w domu. Na kontyngent tez musial 
ktos гоЬіс, а zboze trzeba bylo oddawac. 

)akie ЬуІу poщtki wladzy ludowej? )ak przeszedl front? 
Front to nic, ale ро froncie zacz~li Polacy z tymi opaskami! Prze
sladowali, szkalowali Ukrainc6w. Nazywali nas "bandyci", ze trzeba 
z nаті skonczyc, Ьо па Wolyniu zostali wymordowani Polacy, Ьо 
wspбlpracowalismy z Niemcami. 
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W 1944 r. АК і BCh раШу Chclmszczyzn~. ВуІі u nas uciekinierzy 
z Modrynia, Modrynca, Sahrynia. W naszym domu kwaterowala ko
bieta z cбrk<l. 

M6wilismy juz, ze zostal pan wypuszczony ро aгesztowaniu. Со 
ЬуІо dalej? 

Przyszedlem do domu. Dziadunio spojrzal і si~ pyta: "Boze, kto сі~ 
tak роЬН?". "Polacy"- mбwi~. "Za со?" - "Zeby powiedziec, czy przy
jezdzajё'l. jacy przyjezdzajё'l. gdzie maj<l magazyny broni, czy przyjez
dza «Zirka», gdzie obchodzilismy andrzejki". Wiedzialem, gdzie, Ьо 
przyjechal nasz oddzial, zakwaterowal, grali і tanczyli z dziewcz~ta
mi. Seksoci szybko doniesli. Dalej nie moglem siedziec w domu. Brat 
juz wtedy nie zyl ... nie, zginё'll26lutego 1946 r. 

Mieliscie donoSicieli? 
ВуІі, Ukraincy, jednego zabrali nasi, nie wiem, gdzie si~ podzial. Dru
gi uciekl, nie mogli go zlapac. 

)ak zginёJI Ьгаt? 
Zostali okr<lzeni w Liskach, oddzial "Krapki", 40 chlopcбw. Brat byl 
przy sztabie "jahody", а ро jego smierci u "Krapki". Mial pseudonim 
"Palij", dlatego ja mialem "Palijenko". Zginё'll wtedy brat "Zirki" "Haj
da", ktбry wrбcH z Karpat z leczenia. Оп byl w tym oddziale, mial 
lё'lczniczki "Hal~" і .. 01~" і ciё'lgle jezdzH, wysylal te dziewczyny, za
latwial jakies sprawy. Mial niewladnё'l praw<l r~k~. strzelal z lewej. 

Musialem nawi<lzac kontakty z bratem, zeby mnie zabral [do 
UPA] 6

• Nie mialem со siedziec, konia nam ukradli, ktбrego dal nam 
"Zirka", kulawego, ale si~ wyleczyl. Przyszli Polacy, zabrali. [ ... ] 

ь W czasie pпestuchania Mikotaj Pawonski podat innёj wersj~ poczёjtku 
stuzby w UPA: }а od таjа 1946 r. паІеіt; do Ukrainskiej Armii Powstanczej 
(UPA). Do Ьапdу tej zostaleт wciqgпit;ty przez ]aszczuka, ітіепіа піе paтit;tam, 
ps. ,.Duda'; lat okolo ЗО, pochodzil ze wsi Brodzica powiat Hrubiesz6w ... Dud{' 
zпат od 1944 r., а od 1945 r. wiadoтo ті ЬуІо, іе ЬуІ оп dow6dcq oddzialu UPA. 
]edпego dпіа w тaju 1946 r. ,.Duda" przyjechal do тojego doтu wraz z dziesit;· 
сіота pod/eglyтi sobie Ьапdуtаті і пат6wіІ тпіе, Ьут wstqpil do jego Ьапdу. 
]а sit; па to zgodzilem, w6wczas ,.Duda" паdаІ ті pseudoпiт "Palijeпko" і razeт 
z oddzialeт udaleт sit; do lasu. AIPN Lu 8/32, Protokбt przestuchania Mikota
ja Pawonskiego, 16 kwietnia 1954 г., k. 1. 
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Cz~sto przychodzH jedeп z Maslom~cza, tez byl w UPA, Ciciura 
Aleksaпder, ci<tgle kursowal ро wsiach, піе pami~tam pseudoпimu. 
Wpadl па zasadzk~ chyba pod Dolhobyczowem, jechal caly oddzial 
"Zirki". jak przychodzH, to bylo ро S<tsiedzku, u jego wujka. M6wi
lem ciotce, ze chc~ isc do UPA. "Dobrze, dam сі zпас, jak оп przyj
dzie". Przyleciala jej, Liborskiej, c6rka і m6wi, ze Saszko przyszedl. 
Wieczorem, w maju, pozegпalem si~ і poszlismy do S<tsiedпich Ko
zodaw. Tam kwaterowal oddzial "Zirki", ЬуІ tez brat "Hajda". Spa
li w domach u Ukrainc6w. Wies ЬуІа spaloпa przez polsk<t Ьапd~. 
gdzie піе gdzie ktos zostal. 

Przespalismy пос. Rапо Ciciura zawiadomH о mпіе dow6dc~. "Со 
za jedeп?"- "Brat «Palija))- "Miody jeszcze ... ".- "Polacy go zabij<t"·
"Zabrac". Chodzilismy razem do ich, szkoly, а оп teraz ЬуІ dow6dc<J. 
І mпіе zabrali wiosп<J 1945 r. Zbi6rka і па wozy, cos 6 woz6w, kопіе 
mieli dobre. [ ... ) Zatrzymalismy si~ az w Нопіаtупіе. Zakwaterowa
lismy. Tam mieszkal taki Holowacz, z піm "Zirka" zawsze cos rozma
wial, to ЬуІ uczoпy czlowiek, potem zmieпH пazwisko. Tu mial пa
rzeczoп<J Gепі~ m6j brat, potem Bielanczuk. Potem оzепН si~ z пі<J 
m6j brat w trzecim pokoleпiu, Eugeпiusz Liborski. Zamordowalo go 
UB w Olesпicy kolo Wroclawia. 

)aki mial pseudonim? 
Najpierw mial pseudoпim "Solowij", potem "Rof!laп". Byl dow6d
C<J SB. tapal doпosicieli, jezdzH ро tereпie, takimi sprawami tylko 
si~ zajmowal ze swoj<J boj6wk<J. Rywalizowal z moim bratem о t~ 
dziewczyп~. jak m6j brat zgiп<)l, to powiedzial, ze j<J zabije, jak za 
піеgо піе wyjdzie, Ьо taki mial porywczy charakter. [ ... ) 

W lasach jak Terebien, Maslom~cz і w spaloпym maj<ttku odbylo 
si~ moje szkoleпie. lпstruktorem byl "Hajda" od "Jahody". Tylko jez
dzH і szkoШ. SzkoШ паs оп jedeп. Bron musielismy zпас па pami~c. 
"Dekalog"! SzkoШ nas prawie miesi<tc. 

Nikt was nie niepokoil? 
Spokojпie, Polacy si~ піе pokazywali. Raz przyjechali rozbierac ko
loпi~ Maslom~cz, puste domy ро rodziпach ukrainskich wywiezio
пych przez bolszewik6w па Ukraiп~. па піЬу Ukrain~. а wlasciwie 
republik~ ZSRR. Przyjechalo KBW z Hrubieszowa, zastukalismy ich 
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tam, zgiпctl kapral Zyd, Ьо chcial strzelac. Іппусh wzi~lismy do піе
wоІі. Nie ЬгопіІі si~. Zabralismy tylko bron і lepsze plaszcze. РоІасу 
mбwili, ze kapral ЬуІ ich dowбdcct. Rozebralismy ich і wypuscilismy 
па Hrubieszбw, bron Boze ЬуІо ich zabic. 

ВуІу przypadki rozstneliwania :iolnierzy polskich? 

Takiego zajscia sobie піе przypomiпam. 

Со nast4fpilo ро szkoleniu? 
Przysi~ga, реwпіе, kolumпa, przysi~glismy па wierпosc пarodowi 

ukrainskiemu, ze si~ піе splamimy, zпaczy si~ "Dekalog". Przysi~
galismy przed "Zirkct" і "Hajdct"· Potem jezdzilismy ро lasach, kwa
terowalismy, bez walk, Ьо taki ЬуІ rozkaz z gбгу, chyba ze w razie 
koпieczпosci. О, w jedпym domu w Maslom~czu zlapalismy ormow
cбw. Najechali spod Zamoscia, z tych piaskбw, laskбw, а gospodarz 
mial dobry dom, pod blachct, pasiek~. Ich wylapalismy а dom spalili
smy. Spalilismy, Ьо sam gospodarz, kt6ry wyjechal па zach6d, pisal, 
zeby wrбg z jego domu піе korzystal. 

Со z ormowcami? 
Rozbroilismy і wyslalismy tam, skctd przyszli. ВаІі si~, ze ich roz
strzelamy. Mielismy rozkaz przeciwdzialac zasiedlaпiu przez Pola
kбw, Ьо Ьу паm przeszkadzali. 

Kto ЬуІ w sztabie "Zirki"? 
"Kropywa" і "Romaп", а gdy "Romaп" przeszedl do SB, to mбj brat 
"Palij". Rojowym ЬуІ "Dibrowa", "Jurko" Niewiadomski w roju trze
cim, і jego brat, ktбry па poczcttku mial pseudoпim "Rizuп", а potem 
"Zalizпiak". Nie trzeba splcttywac пaszego "Kropywy" z drugim, ktб
ry zgiпctl pod Uhryпowem, пasz zgiпctl w Liskach, і "Dibrowa". 

Potem mialem wypadek w swojej wsi. Przyjechalismy zпowu do 
Maslom~cza. І jedziemy па Czerпiczyп zorgaпizowac zywпosc, wies 
byla bogata, па dobrej ziemi, wsz~dzie dobre zabudowaпia, sady, 
реlпо kоІопіі, Ьо wies zostala skomasowaпa. Ja zпalem pewпych lu
dzi, Ьо піереwпі mogli wydac. Kazdy mial па sobie polski muпdur. 
Jechalismy, а піе szlismy, Ьо "Zirka" піе chodzH па piechot~, wsz~
dzie jezdzH konmi ... 
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То byl dobry, odwazпy dowбdca. Raz spotkal si~ z bolszewikami 
w lasku pod Modryncem, ktбry dochodzH do szosy. NКWD szlo od 
Hrubieszowa, а паsі jechali furmaпkami. Zobaczyli ruskich, а\е "Zir
ka" zаЬгопН uciekac. Kazal cos tam rozmawiac ро polsku і jechac 
przed siebie па Hrubieszбw. Mial па sobie muпdur oficerski kapita
пa і falszywe dokumeпty. Ruski widzi, ze jak піе uciekaj<t, to піе ban
da. Zeskoczyl z wozu, pogadal z majorem, mбwi, ze Ьапdу nie ma. 
і pojechal. "Zirka" tak jezdzH w bialy dzien, nawet w Hrubieszowie 
byl w bialy dzien z calym oddzialem па furmaпkach. То bylo wiosn~ 
1945 г. Po\scy cywile si~ піе zorieпtowa\i, а ruskie koszary byly ро 
drugiej stroпie miasta. 

Z Ruskimi піе bylo tak о, to піе РоІасу. Jedeп sukiпsyп lezal w bu
rzaпach w kozuchu cal<t пос, zim<t, pilпowal mojego domu, zeby zla
pac brata. Rапо stuka do drzwi і mбwi czysto ро ukrainsku: "КоІа, 
powiedz, gdzie twбj brat?"- "Niemcy zabrali przy odwrocie і do dzis 
go піе ma" - "Powiedz mu, ze ja tez jestem Ukraincem, z Кijowa" -
"Brat піе przychodzi ... "- mбwi~, а sam sobie mysl~: "Ту gadaj swoje, 
а ja wiem swoje". - "Ко\а, jak brat przyjdzie do domu, powiedz mu, 
піесh si~ do nas zglosi, z Ьгопі<t, піс mu піе b~dzie, ро со mu gdzies 
tam chodzic ... ?". 

Oddzial prowadzil walki? 

Walk bylo malo. Zarzucaj<t паm zasadzk~ pod Were9Zyпem w 1945 г.
Urz<tdzH j<t .,Kropywa", аІе піе tеп od .,Zirki", і .,tew". Spa\ili wtedy 
17 samochodбw. Uratowala ich az ruska taпkietka z Hrubieszowa. 
Oni jechali rabowac а\Ьо ро koпtyngent. Spalilismy wszystko! Tam 
polegl .,tew". 

Potem zпowu byla zasadzka. Wtedy zgiп<tl .,Duda". То juz w 194 7 r., 
w sierpniu. Bylem wtedy гаппу, а\е przypisal mi to па koпfrontacji 
w 0\sztyпie Bielanczuk .,Zenko". Powiedzial, ze bralem w tym udzial. 
Ja od razu zaprzeczylem. 

7 Wydarzenie to mialo miejsce 25 kwietnia 1946 r. Na drodze w poblizu 
Wereszyna w zasadzk~ oddzial6w "Wilki" -2 і .,Wilki" -1 wpadla і zostala rozbi
ta kolumna samochod6w z zolnierzami WP wioz<Jca zboze zrabowane w ukra
inskich wsiach. 
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Raz kwaterowalismy, пadszedl WOP, ilus tam. Bylismy prawie 
ро obiedzie, kartofle і gulasz z zabraпego, zarekwirowaпego wie
przka. Bralismy przewazпie u Polakбw, а піе u swoich, па polskich 
tereпach, pojechalismy wtedy pod Zamosc. І ormowiec poszedl па 
polowaпie, z karabiпem. Stбjka go zauwazyla pod Malkowem, spa
loп<t wsi<t. Mialem ruskiego dziesi~ciostrzalowca. WystrzeШem do 
піеgо dwa razy, ale піе trafilem і оп dal zпас па WOP do Krylowa. 
Nasze stбjki ich zauwazyly, zgiп<tl wtedy poruczпik. W czasie ataku 
zdj~lismy go krбtk<t seri<t z karabiпu maszyпowego, пasz strzelec 
mial dobre oko. Reszta uciekla. Mial dwie gwiazdki, zegarek, rusk<t 
tetetk~8• Nic wi~cej. [ ... ) 

Raz do Przewodowa wiezlismy rаппеgо, а pod lasem dolhoby
czowskim eпkawudzisci zrobili zasadzk~. Jechal "Zirka" і trzech 
w obstawie, to zпaczy "Rizuп", ktбry potem mial pseudo "Zalizпiak", 
"Morozeпko" albo "Moroz" і jeszcze jedeп. Strzaly! Zabili "Zalizпia
ka", а сі uciekli. Pochowali go bolszewicy w Dolhobyczowie w stodo
le, а potem i<t podpalili, zeby zatrzec slady. Rбj "Jurka" pojechal і go 
odkopal, pochowalismy go w Pawlowicach. Chowal go пasz ksi<tdz, 
w посу, kolo cerkwi. 

Jaki charakter mial "Zirka"? Narwany? Spokojny? 
Nie byl паrwапу, raczej паrwапу byl jego brat, а оп byl taki rozs<td
пy, spokojпy. Mial szybk<t orieпtacj~. plaпowal, пadawal si~. NКWD 
zlapalo go zywego. І wszystko przepadlo ... І to w jego wsi u jego 
wujka. Zakwaterowal w Kozodawach і sam poszedl do Maslom~cza, 
ze do wujka, а mial tez jakby пarzeczoп<t, chociaz u піеj піе byl, tylko 
u піеgо. Dwбch chcialo isc z піm w obstawie, ale powiedzial, ze піе 
trzeba. Теп gospodarz ро spaleпiu wsi zbudowal drewпiaпy dom 
pod slom<t. Bolszewicy wiedzieli, ze partyzaпci cz~sto tam zacho
dz<t. Ukrywali si~ w burzaпach і czekali. Bylo to pod jesien 1945 r. 
"Zirka" poszedl, porozmawial, а сі реwпіе go juz widzieli. Mial pi
stolet "srulkiп", ruski, zelazпy, rozkladaпy, jak пiemiecki empi, пie
zawodпa bron oficerska wymysloпa przez Zyda z Rosji Srulkiпa. 
Mial go przy sobie, dzieппik oddzialu tez. Poszedl spac. Byl z піmі 

8 tetetka - populama nazwa pistoletu 1ї produkcji radzieckiej wz.. z 1933 r., 
kaliber 7,62 mm. 
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taki chyba Zajac Wlodek, chlopak spod Chelma, razem z "Zirk<}" ЬуІ 
w )uпakach, а potem w oddziale, і uciekl. Weszli do domu ро cichu 
і Zajac krzykп<}l: "Wiadek, піе strzelaj, Ьо zgiпiesz!". І tеп піе strze
lal. Tak opowiadal паm jego wцjek. 

Kto ЬуІ dowodc~ ро nim? 

)ego brat "Hajda", z "Krapk<}", ktбry mial duzo chlopakбw od ")ahody". 

Со dalej dzialo sit: z resztkami oddzialu? 
Cz~sc przeszla do "Czausa", cz~sc do "Dudy", to zпaczy сі z Galicji do 
"Czausa", Ьо "Duda" przewazпie dzialal па Chelmszczyiпie і wi~cej 

mial chelmszczaп, choc w zasadzie гбzпіс піе ЬуІо. Trafialy si~ jedпak 
па pocz<}tku koпflikty mi~dzy Chelmszczaпami а Galicjaпami. І to 
w UPA! Nieladпe to ЬуІо. "Duпajski" z propagaпdy powiedzial, ze jesli 
jeszcze raz dojdzie do iпcydeпtu, to osobiscie rozstrzela wіппеgо. 

О jaki incydent chodzi? 

Chlopcy z Galicji пazywali пaszych we wlasпym oddziale "Ruscy", Ьо 
kiedys byli pod zaborem сага rosyjskiego, пawet піе wiem jakiego, 
Mikolaja czy іппеgо draпia. А wi~c сі S<} піе Ukraincy а "Ruscy", а сі 
S<} "Halileja". І trwal koпflikt рбkі піе zebrali wszystkich і піе uprze
dzili, ze gdyby jeszcze raz doszly sluchy, to, mбwH wyzszy sоtеппу, 
kula w ІеЬ, Ьо my walczymy о wspбlп<} spraw~. о Ukraiп~. То ЬуІо 
przed moim przyst<}pieпiem do UPA. 

Wrocmy do wypadku w panskiej wsi podczas wyjazdu ро iyw
nost. 
Wpadlem pod jesien, mialem пiemieckiego mauzera. Pogaпialem 
konmi па jedпej furmaпce, а jechalo паs kilka furmaпek. Nagle 
w Czerпiczyпie ktos роdраШ dom і wystrzeШ, пiedaleko od паs, bo
gatego Semeпiuka dom. Moze паsі podpalili, zeby Polak si~ піе па
sіеdШ? )еdеп z пaszych росі<}gП<}І w tamtym kieruпku seri<} z dieg
tiarowa, kопіе szarpп~ly і upadlem, zwichп<}lem praw<} r~k~. "Zirka" 
mбwi: ")eszcze пikt піе wie, ze poszedles do паs, idz do domu, jest 
twбj dziadek, jak wyleczysz r~k~. to сі~ zabierzemy, Ьо піе mam 
сі~ gdzie podziac". Nabralismy jeszcze zywпosci і odjechalismy do 
Maslom~cza, а па drugi dzien z r~k<I spuchпi~t<} poszedlem w ЬіаІу 
dzien polami, zytami, lato, do Czerпiczyпa. РоІасу піе widzieli. Dzia-
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dek zпal si~ па takich sprawach, пacic:tgпc:tl і ро paru dпiach r~k~ 
mialem zdrowc:t. Dwa tygodпie і poszedlem do oddzialu. 

Potem r6j "jurka" zostal па Chelmszczyzпie, reszta poszla do Ga
licji. Kwaterowali w Liskach. Nagle od poludпia idzie ruska "miotla". 
Zgiпc:tl caly oddzial. Ocalal Liborski "Romaп" z SB, piechotc:t dobiegl 
az do Нопіаtупа, mial przestrzeloпc:t dlon. Opowiadal, ze trzy ataki 
NКWD паsі odparli, "Hajda" krzyczal, ze za brata wybije ich wszyst
kich. Uciekl jeszcze jedeп chlopak, "Dubyпa" z Bohorodycy zostal 
rаппу w kark, і jeszcze jedeп, jeszcze przed okrc:tzeпiem lasu. Bili 
siE; do wieczora, byly samoloty і taпkietka. Naszym skonczyla siE; 
amuпicja, zabijali siE; ostatпimi kulami, rozrywali siE; graпatami. M6j 
brat, tak powiedzial mi "Dubyпa", dobil siE; z pistoletu. 

Raz kwaterowalismy pod Ceblowem albo Moszkowem. Przyjez
dza KBW па oblawf;. Wycofalismy siE;. ale z pi~ciu poszlo do kryj6-
wek. Polacy ich przyuwazyli, odbyla siE; walka і tam zgiпE;li. 

Wojsko kwaterowalo ро wsiach, w Liskach, Kosciaszyпie, Prze
wodowie, Zпіаtупіе, Uhryпowie. 

Jak ЬуІо w oddziale .. Dudy"? 
Kwaterowalismy ро wioskach, ро lasach ... 

Slщd pochodzil .,Duda"? 
Z Bohorodycy, byl z 1922 r. Za Niemiec sluzyl w szucmaпach, cos ta
kiego ... Sam widzialem go, jak w elegaпckim uпiformie пiemieckim 
przechodzil przez пaszc:t wies. Moze tropil sowieckich paгtyzaпt6w 
па Bialorusi. Nie wiem, jaka to byla formacja. 

"jurko" dalej byl rojowym, rojowymi byli jeszcze zastf;pca "Dudy" 
"Goпta" z Wielkiej Ukraiпy і "Berezynski" z Galicji. Dali mпіе do "Be
rezynskiego". 

Jaki ЬуІ jego los? 
Zlapaпy przez Polak6w, а moze siE; sam poddal? "Goпta" poszedl 
p6zпc:t jesieпic:t 1947 r. па Ukraiпf;. 

Со pan wie о ,.Juгku"? 
Niemcy zabrali go па forszpaп, zostal гаппу, mial szramf;. Leczyl siE; 
w ВегІіпіе. Potem byl kierowcc:t. wozil jakiegos wielkiego oficera. 
Zпal пiemiecki, szkoly піе mial, gorzej pisal ode mпіе. Byl sam, mial 
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tylko mam~. brata mu zabili. Mial zaufanie "Dudy", cz~sto puszczal 
go do matki. 

Со dzialo sit: u "Dudy"? 
Chodzilismy rozbic ORMO, to pod Zamosc, ale jakos specjalnie nie 
rabowalismy, raz jakC}s spбldzielni~. Na wiosn~ 1947 r. Polacy za
skoczyli nas na Wбlce w lesie kolo Malkowa, kt6rego wtedy nie bylo, 
zostala nazwa, а tak to kominy, wszyscy ludzie zostali wywiezieni na 
Ukrain~. St6jka ich zobaczyla, nikt nie zginC}l, аІе polski oficer z WOP 
zginC}l, а u nas zostal ranny strzelec karabinu maszynowego "jawir", 
to znaczy lwan Raczynski. 

А wczesniej byl taki wypadek, і.е zatrzymalismy samochбd z Wa
r~i.a. Polacy wiezli towar z Unry9

• Margaryna w wielkich puszkach! 
Napoje pomaranczowe, cytrynowe! Wszystko! Zabralismy to і po
dzielilismy, cz~sc poszla do kuchni. 

Bral pan udzial w ataku na Hгubieszow? 
Nie, gdzies nas wyslali. Kwaterowalismy wtedy kilka dni w Honia
tynie. jednak cz~sc od "Dudy" wzi~li. "Wolodi~". ,,Andriusz~" ... "Wo
lodia" byl specem od min, minowal szosy і obslugiwal V-2, ktбre 
ро zapaleniu lontu puszczal z prowadnicy. Rozbili wtedy UB і cos 
jeszcze, slyszelismy odglosy, tam byl "Prirwa". Nasi odeszli na las 
terebinski. 

Spotykal pan "Prirwt:"? 
Tak, kilka razy. W lesie uhrynowskim w 1947 г. Na Swi~ta Wielka
nocne zjechalo si~ раг~ oddzialбw, moglo Ьус nas pod tysiC}c. WystC}
pH propagandzista, byli wyi.si dow6dcy, mi~dzy innymi і on, wysoki 
byl. Kai.dy dostal ро dwa piwa, kielbas~ z beczek. lmpreza swiC}tecz
na, Polacy tam nie dochodzili. KrC}i.yly tylko wiesci, і.е moi.e b~d<} 
wysiedlac ... Byl "Zenon". Potem na furmanki і rozjechalismy si~ ро 
wsiach, Ьо byl spokбj, nie tak, jak na innych terenach, jak opowiada
la moja i.ona. 

9 Unra - popularna nazwa organizacji mic;dzynarodowej Administracja 
Narod6w Zjednoczonych ds. Pomocy Zadoscuczynienia (skr6t ang. UNRRA), 
udzielajCjcej pomocy wielu krajom na swiecie w celu zmniejszenia skutk6w 
wojny, m.in. Polsce. 
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Jak odnosiliscie si~ do cywilnych Polakow? 
Nawet wspбlpracowalismy ... Z "Zirk<( chodzilem do Cichobбrza do 
jedпego, sprzedawal паm .. . 

О, musz~ wгбсіс. Przydzielili mпіе do "Chmary", ktбry ро cywil
пemu prowadzil zwiad w tегепіе. І pisal о tym, а ja go ochraпia
lem, Ьо mialem dobre oko, dobrct bron і bylem zdyscypliпowaпy. 
Z "Chmarct" chodzila пiekiedy dziewczyпa, tez zbierala wiadomosci 
ро wsiach. Nie chodzilem z піm dlugo, kilka miesi~cy, Ьо zabral go 
"Zепоп" czy jakis іппу dowбdca. 

Odbywaly si~ polowaпia. Mialem dobre oko, dlatego potem do
stalem od "Dudy" dziesi~siostrzalowca. Sam zastrzeШem siedem 
dzikбw tej zimy. 

Wysiedlajct lu~zi, zostaly паm tylko lasy. Wszyscy wгбсіІі do od
dzialбw, Ьо zadaпia ро wsiach przestaly Ьус aktualпe. Kwaterowa
lismy w lesie dolhobyczowskim па koloпii, chyba Korczuпku, gdzie 
kiedys byla wsypa пaszych. Wychodzilismy ро zywпosc па koloпie. 
Przybyl do паs propagaпdzista "Duпajski", czyli Harasymiak Teo
dor, пazywalismy go prowidпikiem, dobry czlowiek. Byla druga po
lowa czerwca 194 7 г., ale jeszcze піе wszyscy zostali wywiezieпi. Ро 
kilku dпiach "Duda dal rozkaz rojowemu "Woroпemu", spod Lwowa 
pochodzil, аЬу udac si~ па zwiad. Poszedl chyba caly rбj, z karabi
пem maszyпowym, do Wereszyпa. Mielismy sprawdzic sytuacj~ 
і zakwaterowac w lesie za wsict. Nast~pпego dпіа mial dolctczyc do 
паs oddzial. Poszedl z паmі tez taki mlody, піеdаwпо zwerbowaпy 
z Galicji, chyba "Solowij" ... Od lasu do Wereszyпa dzieШ паs kilo
metr. І со? Polacy zrobili zasadzk~ od stroпy lasu. А dom byl pierw
szy od szosy, со dzieШa wies. Noc, gdzies 12. godziпa. Szedlem ja 
і "Wогопу" jako pierwsi. Mialem dobry sluch. Podchodzimy ро sad, 
jak uslyszalem szelest. "Przywidzialo сі si~".- "Nie". jeszcze troch~ 
і mбwi~. ze slysz~ rozmow~. а ро kilku krokach juz uslyszalem, jak 
odbezpieczajct bron. "Zasadzka!". То trzeba rozbic si~ w tугаІіег~. 
gdy tеп mlodzik z Galicji krzykпctl ро ukrainsku: "Kto jest!?". Ро со ty 
si~ wyrywasz? То піе twoja sprawa. Byly hasla, ро polsku. Не, he, jak 
tamci wtedy піе dadzct! Му tez, і z karabiпu maszyпowego! Polakom 
bylo lepiej, Ьо my bylismy w polu, апі rowu, апі krzakбw. А ilu ich 
jest? Odczulem, jakby ktos uderzyl mпіе w rami~. Aha, jestem гап пу. 
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Wycofywalismy si~ і wlazlem па tego z Galicji, оп upadl, піе strzelal, 
а leZc!l. нТУ mпіе raпHes"- "Nie, ja піе strzelalem". Nie bylo czasu, 
zeby si~ z піm targowac, ale Polacy przerwali ogien. Czuj~. ze robi 
mi si~ cieplo w поg~. а mialem elegaпckie skбrzaпe oficerki. А to juz 
but реlеп krwi! АЬу do lasu! Noc krбtka, піе mog~ szybko isc. Wzi~li 
mпіе pod pachy. W lesie opatruпek. Kula wyszla tylem. Zaraz b~dzie 
widпo. jest koloпia, gospodarz, Polak. "Otwierac! Wojsko!". Otwo
rzyl. "Masz kопіа? - "Mam jedпego". - "Zaraz сі go oddamy!". Chlop
cy sami zaprz~gli kопіа і пalozyli реlпо sіапа па wбz. Bylem bialy, 
jak papier, duzo krwi ze mпіе uszlo. Do lasku, Ьо juz slonce wysoko. 
W kazdej chwili moze пadejsc oblawa. Dostalem krбtkC} bron, аЬу 
si~ zastrzelic, Ьо czekalaby mпіе m~czarпia. Wyjechalismy па gosci
пiec, potem па koloпi~, gdzie oddziaru піе bylo, і zпowu do lasu. Na
lamali gal~zi, zamaskowali mпіе. Oddzial jedпak byl blisko, "jurko" 
potem powiedzial, ze pozпal strzaly z mojej "dziesiC}tki". Pod wie
czбr odпalezli mпіе. Byl z піmі "Duпajski", ktбry zпal mojego bra
ta. Kazal zawiezc mпіе па koloпi~ do jedпego dziadka. Saпitariusz 
"Zahalko" dal zastrzyk і пalozyl porzC}dпy opatruпek. "Duпajski" 

chcial, zeby "Duda" odstawH mпіе do Hrubieszowa, do jego zпajo
mego. W cichob6zkim lesie byl wprawdzie buпkier, ale wtedy о піm 
піе wiedzielismy. Odstawili mпіе do tego lasu, widziala mпіе jeszcze 
mama "jurka". Lezalem w lesie, zпowu пiedaleko od jedпego dziad
ka па koloпii. Potem bylo lepsze miejsce, па koloriii pod Krylowem. 
tajпe і bezpieczпe, ale tam "Duda" mпіе піе dal, а calC} kompaпiC} od
stawH pod Cichob6rz. То byl blC}d, Ьо trzeba bylo wyslac tylko kilku 
пajlepszych w ochroпie, а піе isc z calym oddzialem, ale dobra jest 
PrzychodzH "Zahalko" па zmiaп~ opatruпku. Wreszcie Polacy zlapa
li kt6regos od "Dudy", і tеп, choc pochodzH z Galicji і піе zпal tere
пu, to przyprowadzH wojsko па t~ koloпi~. То gdzies tak pod kопіес 
Іірса. Akurat przyszedl zakwaterowac "Bohuп" z Szychowic, z sotпi 
"Dawyda", z ЬrопіС}, graпatami. Na dzien dziadziuпio obydwu wy
prowadzH do kryj6wki gl~boko pod stogiem siaпem, musial i'l za
tkac jego sуп Wlodzimierz. Gdzies kolo dziesiC}tej uslyszelismy duzo 
glosбw polskich. jedeп lezie ро drabiпie. "Рапіе poruczпiku! Tu ktos 
spal!". А to sуп spal. Nie wierzC} і tak tego Wlodzimierza skatowali! 
Polacy zaraz ро Niemcach w torturowaпiu. Nie wydal! Szukali dlu-
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go, do wieczora. Ktuli sіапо, brakowato im do паs metr. "Со robimy, 
jak паs zпajdi}?" - spytalem "Bohuпa". "Rzucam wiC}zk~ graпat6w, 
wal~ z automatu і uciekam".- "Ja піе uciekп~ ... "- "Musisz ... "- "То si~ 

zastrzel~. zywy si~ піе oddam". Wreszcie ucichto. Dobrze, ze sіапа 
піе zapalili. "Chtopcy, chtopcy, wychodzcie і uciekajcie, со si~ паrо
ЬНо ... !"- mowi do паs dziadzio. Powiedziat, ze przyprowadzH ich 
nasz, bosy, bez czapki, ЬІопdуп. Ааа, "Sotowij", z Galicji, juz wiedzia
lem. Dziadziowi sупа zabrali do Jaworzпa 10, zabrali zdrowie. РоdоЬ
по wr6cH. Dal паm zywпosci і pokazal, gdzie isc. Poszlismy zbozem, 
potem kaпatem rzeki. Zakwaterowalismy w polu, Ьо ро Jasach mo
gly Ьус zasadzki. W tadпy Іап zboza wпieslismy sіапа і zasп~lismy. 

Rапо. Nie ma wody. Przyjechali zency, koszi}. "Bohuп" пasluchiwat 
і роzпаІ, ze to z jego wsi, а\е РоІасу! "Zdejmuj~ bluz~ і wychodz~" 

- m6wi "Bohuп". Automat zostawH, wzii}l tylko pistolet. Jak РоІасу 
nie zaczпi} uciekac. Теп ich zawotat, przystaп~li. Dali паm jesc. Prze
siedzielismy z піmі caly dzien. Pod wiecz6r poszlismy w kieruпku 
Jasu, cichutko, burzaпami. Wiedzialem mпiej wi~cej, gdzie "Romaп" 
ma sw6j buпkier. Trafilismy. Swoi, kilku chtopcow. Zaraz u\okowali 
mпіе w tym buпkrze, ро jakims czasie przywiezli jeszcze jedпego, 
rаппеgо w поg~. Dowiedzialem si~. ze "Czorпota" zgiпC}I па jakiejs 
koloпii, mial moji} bron. PrzychodzH "Zahalko", dostarczaпo паm 
zywпosc, wpadat "Jurko". "Duпajski" kazal trzymac mпіе па powie
trzu, пawet wіпа mi troszk~ dawali, аЬу krwi przybywalo. 

Ktoregos dпіа slyszymy odglosy boju. Przywozi} "Dud~" furmaп
kC}, zgiпC}l 22 sіегрпіа (1947 r.]. Nasi zamiпowali wtedy ze 100 me
tr6w szosy, zeby zmiescHo si~ wi~cej samochodow. Zakopali pociski 
arty\eryjskie, podiC}czyli Joпt па bateri~. ZrobH to "Wotodia" і jesz
cze jedeп. Oddzialy "Dudy", "Dawyda" і chyba "Jaseпia" czekaly w za
sadzce pod lasem. Niedaleko od szosy. Dzien. Nadjechaly trzy samo-
chody па obtaw~. Spiewali "Rапо гапо raпiusienko ... ". "Duda" wtedy 
powiedzial: "Zaraz si~ wam, skurwysyпy, rozwidпi ... ". Wybuch! Sa-

10 )aworzno- miasto mit;dzy Krakowem а Katowicami; tu: polski paftstwo
wy ob6z koncentracyjny, gdzie w latach 194 7-1948 rzctd Rzeczpospolitej Pol
skiej przetnymywal m.in. kilka tysi~;cy obywateli polskich narodowosci ukra
inskiej uj~;tych w czasie akcji .,Wislaн. 
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mochody lecct w g6r~! Nasi posiali z Ьгопі maszyпowej. "Duda" wy
rwal si~: "Chlopcy, пaprz6d!". І dostal odlamkiem graпatu. Byloby 
піс, gdyby піе rozerwal kiszek. То wymagalo operacji. Wycofa\i si~ 
па Czarпy Las. Wzi~li go па furmaпk~. Wiezli dwa dпі czy trzy dni 
do паs do \asu, ale zmarl, jeszcze mпіе pozdrowH. jakby od razu byl 
\ekarz, to moze Ьу przezyl. Zakopali go w lesie, zamaskowali, Ьо mo
gla isc oblawa. Zawiп~li go w ubraпiu, w oficerkach, w celcie, cho
ciaz \epiej bylo tak zakopac. І si~ troch~ zaparzyl, bylo potem czuc. 
Wreszcie пazbierali desek, u tego dziadzia zrobili w посу trumп~ 
і jedпej посу powiezli furmaпkct do Szychowic, to bylo пiedaleko. Ja 
juz bralem udzial w tym pogrzebie. Bez salwy, bez ksi~dza. Postawili 
krzyi, а\е bez podpisu. 

Rаппу zostal wtedy takie "Moroz", chyba byl z Wolyпia, dostal 
w udo. Polozyli go па moje miejsce w buпkrze. Lezal, dop6ki Ро\асу 
go піе odszuka\i. 

Przeszly oblawy, ale my podeszlismy pod Hrubiesz6w, to Polakбw 
zmyШo. Wrбcilismy. Zostalo паs пiewielu, odszedl"Goпta" z grupct. 
"Berezyilski" juz zostal zlapaпy, bylismy troch~ rozbici. Kwaterowa
lismy w lasach to па Cichobбrzczyiпie, to w Terebieilszczyiпie, пie
kiedy pod Malk6w. Moglem juz chodzic. "jurko" powiedzial, ze lepiej 
byloby przejsc w polskie tereпy, za Bohorodyc~. zпal tereп. Poszli
smy. Gralismy akowcбw, Ьо mielismy muпdury. І wracalismy, to tu, 
to tam. Zbieralismy zywпosc, пiekiedy spбldzielпi~ oczyscilismy. 

jesieпict przyszedl do \asu cichobuskiego "Goпta", zeby паs za
brac па spotkaпie z "Zепопеm". Zabral mпіе, "jurka", "Zahalk~" і іп

пусh do lasu kolo ТегеЬпіа. Tam z rozmaitych oddzialбw zebralo 
si~ паs z ЗО. Dow6dcct byl "Zепоп", Wlodzimierz Lewosiuk .,Romaп", 
"Duпajski". Potem "Zепоп" і "Romaп" z kilkoma іппуm, gdzies razem 
osmiu, oddalili si~ w піеzпапуm kieruпku. Nas zostalo 17 pod do
wбdztwem .,Duпajskiego". Mielismy czekac па koпtakt z "Zепопеm". 

"Zahalko" chodzH opiekowac si~ .,Morozem". jedпej посу Ро\асу 
zrobili w посу zasadzk~ . .,Zahalko" і jeszcze ktбrys weszli па пісt. 
а jak ucieka\i, zostawili kaпk~ mleka. Ро\асу pomys\e\i, ze jak jest 
zywпosc, to musi Ьус і buпkier. Tak szukali, ze zпalezli . .,Moroz" si~ 
піе zastrzeШ, poddal si~. wzi~li go zywego. Zabrali do Hrubieszowa, 
dostal kar~ smierci. 
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"Zепоп" піе wгбсН. Zdecydowalismy, ze podzielimy si~ па dwa 
oddzialy11 • Рбkі со poszlismy jeszcze razem, рбzпа jesien, w lasy 
strzeleckie pod Chclm. Potem w las grabowiecki, w stroп~ Zamo
scia. Tam ustalilismy martwy puпkt, gdzie jakby со, mielismy zosta
wic wiadomosc. Tam rozstalismy si~. Ьу spotkac si~ wiosпct 1948 r., 
lecz do tego піе doszto. Oddziat "Goпty" "Duпajski" zaprowadzH 
w zпапу mu tегеп lasбw koto Bonczy. Pozostalych dziewi~ciu uda
to si~ [ ... ]. 

А my рбzпсt jesieпict pod dowбdztwem "jurka", "Chmary" і "Hu
czawy" udalismy si~ do lasu strzeleckiego. То ЬуІу trzy пajwazпiej
sze osoby. "jurko" dobrze zпat tегеп і las, піе wiem skctd. аІе zпat. 

Кіm ЬуІ ,.Huczawa"? 

Z Bohorodycy, uczoпy cztowiek, gimпazjum ukonczyt w Роzпапіu. 
Byt wychowawcct polityczпym u "Krapki" czy tam gdzie. 

Wykopalismy ziemiaпk~. ale піе pod ziemict, byto staпowisko ka
rabiпu maszyпowego і daleki wybieg do ucieczki, studпi~. Zywпosci 
mielismy па calct zim~. Gdyby spadt sпieg, to juz піе mielismy z піеj 
wychodzic, zeby піе гоЬіс sladбw. Przebywalismy w піеj do konca 
grudпia 1947 г. 

Kto ЬуІ w tej grupie? 
"jurko", "Huczawa", "Chmara", "Dubyпa", "Zeпko", "Bajda", "Kawka", 
"jawir", ja. 

Кіm ЬуІ "Кawka"? 

Z oddziatu "Dudy", dobry odwazпy strzelec karabiпu maszyпowego, 
zresztC} miat go z sobct, "Bajda" tez od "Dudy", to kucharz Piotr Wa-

11 W paidzierniku czy listopadzie 1947 r. do bylego oddzialu ,.Dudy" przybyl 
wyslannik z naczelnego dowodztwa bandy, niejaki .. Dunajski'; kt6ry dokonal po
dzialu па dwie boj6wki. Skladu personalnego pierwszej bojowki, ktorq dowodzil 
,.Gonta: dokladnie nie pamit;tam, lecz о іІе sobie przypominam, ЬуІі w niej .. Pietia" 
/at ponad 20, .. Wolodia" /at 24, .. Zenko"lat okolo 25. ]а zostalem przydzielony do 
boj6wki ps. ,.jurka'; w sklad kt6rej wchodzili ps. ,.Zenko" lat ponad 20, ,.Bajda"lat 
wowczas 25, ,.Huczawa" /at wowczas 20, ,.Chmara" lat okolo 25, ,.Dubyna" lat 23, 
,.Kawka"lat ponad 20, ,.jawir"lat ponad 20. ( ... ] Z chwilq dokonania podzialu 
bojowka nasza, to jest ,.jurka: udala sit; do lasu strzeleckiego. AIPN Lu 34/2, t. 2, 
Protok6t pгzesruchania Mikotaja Pawonskiego, 20 kwietnia 1954 г., k. 11. 
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Grupa bytych czlonk6w boj6wek SB na czele z lwanem Niewiadomskim 
,.Jurkiem" ukrywajC}ca si~ jesieniC}l94 7 r. w lasach kolo Cichob6rza 

rепусіа. W ogбle mielismy tam samч bron maszynowq, chyba z trzy 
karabiпy maszyпowe, moglismy dlugo si~ Ьrопіс. Amuпicji bylo do
syc, graпaty. W 1948 r. dolчczyli паst~рпі . 

Jedпego dпіа па stбjce stal "Dubyпa" z Cichobбrza. Lezalo juz 
troch~ sпiegu. Zrobilismy takie specjalпe cos па поgі, zeby chodzic 
па zwiad, а udawac zajчca, takie kule. Jedeп pracowпik lesпy szedl 
ро tych sladach, а my mielismy juz wszystko elegaпcko zamasko
waпe. Wejscie mielismy w pienku wielkiego d~bu, oberzп~lismy go, 
па dole zbilismy go і dali klap~. Wygtчdalo па zerzпi~ty dqb, со lezy 
od lat. А tеп idzie, trzyma siekierk~, w koncu kolo tego d~bu zgubH 
slad, staпчl і tak sobie siekierkч trach w tеп dчЬ! А па stбjce zawsze 
ktos stal, wtedy tez, gdyby піе reagowal, to Ьу si~ obeszlo, tymcza
sem оп klap~ w gбr~ і: "R~ce do gбry!". Теп si~ tak przestraszyl, ze 
malo піе upadl. Ludzie z Ьrопіч! Со zrobic z tym faпtem? Trzeba go 
rozwalic, Ьо albo jedeп, albo dziesi~ciu. І tak si~ stalo. W buпkrze, 

zeby піе bylo glosu. Taki los, iпaczej bysmy wpadli. Ktбrys z пaszych 
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potem zezпal о tym па UB. То m~czylo mпіе wiele lat, kto to byl, Ьо 
піе ja12

• 

Jakis czas піе sp~dzalismy dпіа w kryjбwce, Ьо wiadomo bylo, 
ze jego zопа doпiesie і b~d<t szukal:. UspokoHo si~. ale w styczпiu: 
zпowu krzyki. Jedпak to піе oblawa. Na warcie stal "Jawir". Zaj~
lismy pozycje w okopach. І піс. Slychac kolatki, plosz<t zwierzyп~. 
Czekamy, moze miп<t. "0, рапоwіе, studпia! Zobaczcie!" - ktбrys juz 
па піСІ wlazl. Zachowalismy spokбj, ale jak па паs wlezli, to 9 zlapali
smy. І do ziemiaпki. Reszta poszla. Przesluchaпie, to zпaczy akowcy 
- ktбrys gadal о Polsce od morza do morza ... - przesluchuj<t swoich. 
Potem podpisy, ze піе doпiOS<t, а jakby СО, to smierl:. І wypuscilismy 
ich. Sami jedпak opuscilismy t~ kryjбwk~. Niekiedy j<t odwiedzali
smy. Опі jej піе ~dali. То byli ludzie ze Strzelc, kiedys ukraiilskiej 
wsi, РоІасу, dobrzy albo przestraszeпi. 

W lasach strzeleckich dotrwalismy do wiosпy 1948 r. Jedпak 
w kwietпiu zdecydowalismy si~ wrбcil: w swoje stroпy, w lasy cicho
bбzkie. Przed swi~tami wielkaпocпymi, w Szychowicach mieszkala 
matka "Jurka" і kilka rodziп, dzi~ki czemu mielismy dobry wywiad. 
W maju skoпtaktowal si~ z паmі "Zепоп", а to za posredпictwem 
tego dziadzia, со juz wspomiпalem, а mieszkal w Cichobбrzu pod 
lasem. "Zепоп" juz raz przyjezdzal do піеgо і pytal о паs, аІе wtedy 
паs jeszcze піе bylo13

• Nie wiedzielismy, kto to moze Ьус. А jak zjawH 

12 jedпego dпіа tui przed Воіут Narodzeпieт stojqcy w6wczas па warcie 
"Dubyпa" zauwaiyl czlowieka w zieloпej czapce, kt6rego zatrzyтal і przypro
wadzil do zіетіапkі. ]ak si~ okazalo, to czlowiekieт tут ЬуІ gajowy, kt6ry ob
chodzil sw6j tereп. Bojqc si~ tego, аЬу 6w gajowy z chwilq gdybysтy go puscili, 
піе wydal паs, postaпowilisтy go zabic. ZaЬ6jstwa dokoпali н]иrkо'; .. Bajda" 
і нKawka'; kt6rzy tei go zakopali, poprzedпio jedпak zabrali od піеgо buty, kurt
k~ і czapk~.lbidem, k. 12. 

13 jedпego.razu wiosпq (1948 r.L gdy udalisтy si~ do тieszkaпia Marczuka, 
іопа Marczuka opowiedziala пат, іе ЬуІ tu u піеj jakis т~ісzуzпа, kt6ry chcial 
si~ z паті spotkac. Na drugi dzien spotkaliSтy tego т~ісzуzп~. kt6ryт okazal 
si~ .. Zепоп·; jak ті jest wiadoтo, to ЬуІ оп сzІопkіет пасzеІпеgо dow6dztwa 
Ьапdу .• Zепоп" propoпowal пат p6jscie do Aтeryki, twierdzqc, іе sат zapro
wadzi. Na jego propozycj~ wyrazili zgod~ .Huczawa'; "Dubyпa'; "Misza: Деро
rаdпу'; z kt6ryтi to "Zепоп" udal si~ rzekoтo do Aтeryki. [ ... ) Pod kопіес jesie
пi 1948 r. udalisтy si~ powt6mie do /asu cichobuzkiego, gdzie spotkalisтy si~ 
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si~ па Wielkaпoc, to dziadzio powiedziat, со wiedziat. "Zепоп" po
wiedziat mu wtedy, zebysmy zostawili dla піеgо wiadomosc w mar
twym puпkcie, kt6rym byt dctb. Odпalezlismy je, zostawili wiado
mosc, а dziadziusiowi powiedzielismy, ze jakby wkr6tce przybyl, to 
b~dziemy tam і tam. Spotkalismy si~. w lesie, pod tym d~bem. Cie
szylismy si~ ze spotkaпia z takim wielkim dow6dcct z SB. То byt do
bry dow6dca, miat postuch, пikt Ьу czegos ztego піе pomyslat. Od
byta si~ пormalпa rozmowa о zimowaпiu itd. Powiedziat, ze піе ma 
zadпego seпsu trzymac si~ dalej w lasach. Trzeba uciekac. Zapropo
пowat, abysmy poszli do strefy amerykanskiej. Roztozyl map~. po
kazat, ze droga przez Czechy jest kr6tka. Моzпа tez byto jechac па 
Ziemie Zachodпie. Powiedziat, zebysmy przemysleli to, а оп za jakis 
czas zпowu przyjedzie. І postara si~ о dokumeпty. Odjechat. 

Poszlismy pod Grabowiec па martwy puпkt. Czekata па паs iп
formacja, ze grupa "Goпty" zostata rozbita, przypadkowo odпalezli 
ich ormowcy. Zgiпctl "Duпajski", а reszta idzie па Ukraiп~. І па tym 
koпtakt si~ urywat. Chodzilismy potem raz jeszcze па tеп puпkt, ale 
daremпie. Gdzies w czerwcu dolctczyt jeszcze chyba Lewosiuk "Ro
maп", "Horak", "stawko", "Wistuп" і drugi "Zeпko". І Eugeпiusz Kot
pak "StrHa", zyje оЬеспіе pod Past~kiem. Odпalazt ich chyba "Kaw
ka". Mieli buпkier koto Tudorkowic. Dolctczyli tald:e Stefaп Nowosad 
"Zuk" z Czomowa і "Wesety" z Wereszyпa. 

W czerwcu poszlismy pod Stefaпkowice, wyw"iezioпct ukrainskct 
wies. Zakwaterowalismy. Do lasu ze wsi піе byto blisko, ale tam miat 
Ьус sklep, chcielismy cos zorgaпizowac. "Zeпko" miat polskiego po
ruczпika, ja tez cos takiego. Idziemy. Normalпie wsict. Wiecz6r. Wlazl 

z uZепопет~ uZeпoпu opowiadal, іе ucieczka do Aтeryki піе udala Sif;, jak tei 
zazпaczyl, іе przywiezie dokuтeпty dla kaidego z паs і w6wczas wyjedzieтy па 
Zіетіе Odzyskaпe. Nastt:pпie иZепопи odjechal w піеzпапут kieruпku. Ро uply· 
wie kilkuпastu dпі иZепопи przyjechal z powroteт і powiedzial, іі przywi6zl 
ze sobq dla паs dokuтeпty. Ропіеwаі піе bylisтy w lesie cichobuskiт wszyscy 
иZепопи udal sit: z паті do strzeleckiego lasu. иZепоп: rozdajqc dokuтeпty, od
wolywal kaidego па bok і uzgadпial z kaidyт пazwisko. W strzeleckiт lesie 
иZепопи przebywal kilka dпі, пastt:pпie zazпaczyl, іе jeszcze postara sit: о lepsze 
dla паs dokuтeпty. Z chwilq odjazdu иZепопа pojechali z піт "Chтara" і "Ro
тaп".Jbidem, k. 14,16-17. 
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na nas ormowiec z karabinem. Mialo ich Ьус z 10 we wsi. Przedsta
wilismy si~ jako UB z Hrubieszowa. Ormowiec szedl na posterunek 
МО na zebranie. Do komendanta poszedl "Zenko", "jurko" і jeszcze 
ktos. І pakuict si~ do domu. W pokoju siedzialo kilku m~zczyzn . 
.. R~ce do gбгу!". Nasi odebrali im bron і przedstawili si~ jako АК Ko
mendant dostal 20 bukбw od swego podkomendnego, Ьо nie chcial 
oddac broni. Smieli si~ z nich, ze pilnujct wsi przed bandct, а nie wy
stawili warty. І poszlismy. Cz~sto tak chodzilismy w rбzne strony, 
niekiedy robilismy przez noc 50 kilometrбw. 

Znowu przyjechal "Zenon". Powiedzial, zebysmy zrobili fotogra
fie, to on wyrobi dokumenty. "Horak", chyba "Kawka" і "Zenko" nie 
chcieli z nim isc і poszli przez Czechy we trzech na wlasnct r~k~. 
Przeszli. Pisal nam potem о tym "Kawka", napisal jeszcze do tego 
dziadziusia. Tylko "Horaka" zlapali tamtejsi ormowcy. Udawal nie
mow~ і uciekl. "Zenko" chyba zginctl. 

"Huczawa", "Dubyna", "Misza", "Chmara", "Roman" і inni mieli do
jechac do granicy czeskiej, а dalej isc pieszo. Razem z "Zenonem". 
Nie wiem, со z nimi. Zostalem ja, "jurko", "Chmara", "Zenko", "Bajda", 
"Zuk", "StrHa", "Slawko" і "Wistun". Pбznct jesienict 1948 г., jak "Slaw
ko" poszedl z "Wistunem", Ьо "jurko" wyslal go na zwiad do tego 
dziadziusia, czy moze "Zenon" nie przychodzH. Zaszli do niego tak ро 
obiedzie, pod wieczбr. "Wistun" mial bron dlugct, zdaje si~, ze "dzie
sicttk~", а "Slawko" pepesz~. Rozmawiaict z dziadziusiem, а tu nagle 
ktos idzie! Oni do pokoju, а to milicja. "Slawko" za komin. Drzwi byly 
szklane. W domu byla babka z cбrkct, dziadzio pewnie na dworze. 
"Wistun" chcial uciekac przez okno. ZrobH si~ halas, pocictgn~li seri<} 
і go zabili. Wtedy jak nie zacznie "Slawko" prac z pepeszy! jeden chy
ba zginctl. "Slawko" uciekl, przyszedl do nas. Dziadzius karabin ["Wi
stuna"] zostawH, Ьо jak przyjdzie UB, to trzeba pokazac, ale pistolet 
oddal nam. Ubowcy przyjechali w nocy, zabrali cialo і pochowali nie 
wiadomo gdzie, а tak to my bysmy pochowali. І tak zginctl "Wistun", 
pochodzH z Galicji, od Sokala. 

Znowu przyjechal "Zenon". Z nim wyjechal "Chmara" і nie wia
domo, gdzie ["Zenon"] go podzial, gdzies go wykonczyl. Potem po
jechal [do niego] "jurko" ро dokumenty, sam, z pistoletem, ale wгб
сН. Odwiedzil znajomych kolo Olesnicy, Henrykowo. KaZdy juz mial 
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dokumeпty. Zacz~lismy wyjezdzac. ,.Chmara" czy .. Jurko" wyjechali 
wczesпiej, potem ,.Slawko", ,.StrHa" і іппі, jak ,.Zuk". А ту па prze
lomie 1949 r. u tego dziadziusia sупа lub zi~cia, zabudowaпia mial 
пiedaleko, zakopalismy si~ w slomie, Ьо trzeba bylo zorgaпizowac 
sobie суwіІпе ciuchy, а to zпaczy gdzies je zrabowac, w sp6ldzielni. 
Bron dlugct wczesпiej zmagazynowalismy w tym lesie. Nikt jej піе 
odпalazl, zgпHa. Zostalem ja, ,.jawir" і ,.Zeпko". Mielismy koпtakty 
z zachodem, z Olsztynskiem, kto dokctd wyjechal. Mialem пarzeczo
пct z Czerпiczyпa, Ben Marysi~, przesluchiwaпo ict, аІе піс jej піе zro
bili. Korespoпdowalem z пісt, pytalem czy sct przesladowaпi. Dowie
dzialem si~, gdzie jest moja ciotka, rodzoпa siostra mojego dziadka. 
juz wiedzialem, dokctd pojad~. Dlatego ja і Bielanczuk ,.Zeпko" po
jechalismy w Olsztynskie. Оп jechal do Gіепі G6rskiej, а tam оргбсz 
піеj mieszkala takZe Wlodzimierz Holowacz, staпiczпy z Нопіаtупа. 
ja jechalem do rodziпy do Ryпu. ,.jawora" wzictl zпajomy. Siedlismy 
па stacji w Werbkowicach. Dojechalismy do Ryпu. 

Dokumeпty mialem slabe, аІе szedlem pieszo. Wiecz6r. ldct dwaj 
milicjaпci. То піс, .. Dzien dobry" - .. Dzien dobry". Wszedlem do jakie
gos domu. Dzien dobry, gdzie tu mieszka Аппа Dziad?". Tam і tam. 
Poszedlem. ,.Mykola, ty musisz st:td uciekac, Ьо паs tu wszystkich 
b~dct przesladowac! Pytales о паs u sctsiadбw?"- ,.Musialem si~ spy
tac"- ,.Dlugo b~dziesz?"- ,.Chcialbym si~ troch~ zatrzymac". Jej cбr
ka ОІа mбwi: ,.Najlepiej b~dzie, jak pojedziesz па коІопі~ za WSiq, do 
Wyszowatego za Gizyckiem, Ьо tu miasto, wpadпiemy. Tam miesz
kajct Вепіе, Makaruk Wlodzimierz, mama «Zirki» Аппа". - ,.А РоІасу 

sct?"- ,.Nie, sami Ukraincy z пaszej wsi". Dali jesc і zaraz па gбr~. 
Ро dwбch dпiach poszlismy do Wyszowatego przez MHki, wies 

z posteruпkiem milicji. А tam zпowu: ,.Ооо, пikt сі~ піе widzial, jak 
tu szedles?" - ,.Nie". OdwiedzHem wszystkich. Zakwaterowalem 
u пarzeczoпej. Siedzialem u піеj, p6ki ,.jawir" піе przywi6zl od ,.Zе
попа" do mamy ,.Zirki", gdzie mial koпtakt, dokumeпtбw14• То byl 

14 AIPN Lu 34/2, t. 2, Siwak Аппа ЬуІа тatkq herszta Ьапdу UPA ps. .. Zirka: 
ktorego wojsko zlapalo па przeloтie 1946 і 1947 r.]ak ті wiadoтo, .. Zirka" zo
stal skazaпy па kar~ sтierci. [ ... ) ]ak sobie рrzуротіпат, u Siwaka ЬуІет tylko 
jedeп raz z .. ]urkieт·~ Otrzyтalifтy wowczas iпforтacje dotyczqce тiejsca po
bytu wojska oraz iywпosc. Wiadoтo ті, іе Siwak w raтach akcji wysiedlerkzej 
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swistek papieru, czerwony, аІе dokument byllepszy od poprzednie
go. Zwolnienie z wi~zienia, ulica Rakowiecka 37, dwa lata za kra
dziei.. ,,А о dokumentach masz mбwic, :іе jechales jako repatriant 
zza Bugu, z Wolynia і zgubHes, trafНes do wi~zienia, Ьо buchnctles 
komus walizk~" - mбwi "Jawir". 

W marcu wyjechalem а:і do Wroclawia, do Eugeniusza Kozy "Bo
huna". Odnalazlem tam mojct ciotk~ z Kozodaw, miala cбrk~ Anasta
zj~. U nich si~ zameldowalem. Zwracali si~ do mnie "Mikolaj", а ja: 
"Ju:i si~ tak nie nazywam, tylko nazywam si~ Mieczyslaw Malinowski, 
pochodz~ z Wolynia, а tu przyjechalem, Ьо jestem waszym dalekim 
kuzynem". І mieszkam, ale niedaleko mieszkala z cбrkct jedna kobie
ta z Kosmowa, ktбrej nasi zabili m~:ia, donosH. Cz~sto przychodzHa, 
przyglctdala si~. nie mogla mnie rozszyfrowac, ale kto wie, czy nie 
zlo:iyla о mnie zawiadomienia. Przeszedlem szcz~sliwie wojskowct 
komisj~ poborowct. О, dopiero dostalem dobry dokument! Dowбd 
osobisty wyrobHem jeszcze w Olsztynskiem. 

Dolctczyl do nas "Nezabud'ko", Wlodzimierz Borowik. Ukrywal 
si~, mial kryjбwk~ о dw6ch scianach. Byl bialy, prawie nie widzial 
slonca. Wytrzymal chyba а:і do 1950 г., gdzies tak15

• А ta kobieta 
z Kosmowa musiala zameldowac, Ьо jednej nocy mnie zabrali па 
posterunek. І to nie z domu, а z domu Katarzyna Pempko z Cichobб
rza. Ро drodze zacz~li pytac, skctd jestem, gdzie mam rodzin~. "Nie 
mam, banda wymordowala" - powiedzialem, nie tracctc nadziei, Ьо 
mieli tylko bron krбtkct. moglem spokojnie uciekac. Na posterun-

wyjechala do wojew6dztwa olsztynskiego. Ропоwпіе z Siwak zetkпqleт si~ w Іи
tут 1949 r. w пas~pujqcych okoliczпosciach. Ukrywajqc si~ w tут czasie u Ben 
Marii we wsi Wyszowate, zostaleт jedпego wieczoru роіпfоrтоwапу przez Ben, 
іе ze тпq chce rozтawiac w waiпej sprawie Siwak Аппа. Na powyisze wyrazi
leт zgod~ і w czasie rozтowy z Siwak ta powiedziala ті, іе tego wieczoru ocze
kuje w jej тieszkaпiu па тпіе jedeп z czloпk6w Ьапdу UPA. РоІесіІет w6wczas 
powiedziec Siwak d/a oczekujqcego па тпіе Ьапdуtу, іе ja zaraz przechodц. 
W jakis czas ро tej rozтowie udaleт si~ do тieszkaпia Siwak, gdzie zastaleт 
,.jawora·: W оЬеспоsсі Siwak ,.jawir" wr~czyl ті dokuтeпt, паdтіепіаjqс ті, іе 
przyslal ті go ,.Zепоп·: Dokuтeпt tеп ЬуІо to zaswiadczeпie stwierdzajqce, іе 
zostaleт zwоІпіопу z wi~zieпia w Warszawie. Protok61 pгzesluchania Mikolaja 
Pawonskiego, 9 listopada 1954 г., k. 67-68. 

15 Wlodzimieгz Borowik zostal aresztowany 21 kwietnia 1954 г. 
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ku pomogla mi historia z walizkct skradzioпct w Warszawie. Puscili 
mпіеwоІпо. 

Borowik radzH uciekac. Gdzie? Razem z піm і "jurkiem" pojecha
lem па Slctsk, szukac pracy. Zameldowalismy si~ w Кluczborku. Pra
c~ zпalezlismy па kolei. Malo zarabialismy, а za staпcj~ u Mazurskiej 
і jedzeпie placilismy 8000 zl. Gospodyпi паs ladпie obskakiwala, 
chciala, zebym zепН si~ z jej c6rkct, аІе ja sobie mysl~: "Со ja b~d~ 
Polk~ bral?". Borowik mial ojca w Kaпadzie czy gdzie. Przysylal mu 
dolary, Wlodek dzi~ki temu пiekiedy zapraszal mпіе do kіпа. 

Ро kilku miesictcach, chyba zimct 1949 r., pomyslalem, ze pojad~ 
w Olsztynskie. Nie pami~tam u kogo si~ zatrzymalem. Pracowac za
czctlem w Rупіе u Niemca о пazwisku Bor6wka jako malarz. jedпego 
razu p6zпct jesieпict 1950 r. jestem w K~trzyпie па dworcu, w bufe
cie. Nagle patrz~: "Zепоп"! Nie zauwazyl mпіе, ubraпy elegaпcko 
w brctzowym plaszczu і cyliпdrze Podszedlem: "Dobry wiecz6r, 
kolego dow6dco". Byl z takim malym, chyba "Bogdaпem". "Kolego 
dow6dco, jak dalej b~dzie? Pracuj~, mieszkam, аІе czy dokumeпty 
реwпе?. Оп si~ tylko usmiechпctl. "Wiecie, ja піе mam rodziпy, chc~ 
si~ zепіс, Ьо samemu bieda, піе ma komu пawet koszuli wyprac ... ". 
- "Масіе dziewczyп~?" - "Mam". - "Z jakich stroп?" - "Z Rzeszow
skiego" - "Масіе zdj~cie?". PochwaШ, ze dziewczyпa ladпa. "Mog~ 
si~ zепіс? Dokumeпty реwпе?" - "Dokumeпty sct реwпе, mozecie 
si~ zепіс". OzeпHem si~ 4 lutego 1951 r. · 

Jak wyglёtdaly kontakty z czlonkami siatki? 
КіІkа razy і jakby пajcz~sciej spotykalem si~ z "Zeпkiem", czyli Bie
lanczukiem. Na stacji. PostawH wіпо, byl bogatszy. Raz z "jaworem" 
w Rупіе. А tak to z пikim. І raz jeszcze spotkalem si~ z "Zепопеm". 
W 1952 r., zпowu па stacji. 

О czym гozmawialiscie? 

Spotkaпie przez przypadek, przed ozeпkiem. "Gdzie tеп Niewia
domski?" - pytam. "Wiecie со, m6wiё}, ze zostal aresztowaпy ... " -
"Со? )ak?" - "NapH si~, ріjапу podpadl, moze go wypuszczct"· - "Кіе

dу go zaaresztowali?" - ")akby w grudпiu, піе wsypal, mozecie si~ 
smialo zепіс". 
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W 1952 r. latem pгzyjezdza do mпіе Piotr Wareпycia "Bajda". 
Zпalem go. Porozmawialismy. Mial teczk~. pistolet albo dwa. "Z pi
stoletem? Со ty robisz?" - "0, ja tak ро calej Polsce jezdz~. jestem 
lctczпikiem «Zепопа»". - "Pracujesz?" - "Hm, orgaпizacja dziala". -
"Moze lepiej byloby pгzeczekac chociaz z 10 lat?"- "Еее, wszystko 
w poгzctdku, jak do teraz піе wykryli, to і піе wykryjct"· Zaпocowal. 
Rапо pojechal. 

Otгzymalem telegram: "Pгzyjezdzaj пatychmiast па dworzec 
wschodпi do Warszawy. Zosia". No сбz, pojechalem. І chodz~ ро tym 
dworcu wschodпim. Patгz~: idzie "Zепоп", аІе sam. Rozmawiamy. 
"Со chcieliscie, kolego dowбdco?"- "Nic takiego, mala robota, za
raz pojedziemy па Srбdmiescie, па spotkaпie". Tam czekal "Bajda" 
і dwaj піеzпапі, jak potem si~ okazalo, to jedпym z пісh byl Kamift
ski. Pгzywitalismy si~ і ро chwili оп і zostali, а ja z "Bajdct" mielismy 
dokctds jechac, о czym wiedzial "Bajda". Ро drodze kupH dzieci~cy 
szpadelek і wiaderko. Pojechalismy па ВіеІапу. W parku usiedlismy 
па lawce. Kazal mi obserwowac, а sam zaczctl kopac і wygгzebal 

z ziemi pod lawkct puszk~ і jakis pakuпek. Wycictgпctl stamtctd same 
поwе pieпictdze, ро 500, ро 100. "Skctd to?"- pytam. "СШ, dla пaszej 
orgaпizacji". Те pieпictdze wsuпctl do teczki, пapisal kartk~ і zakopal 
w puszce. "Daj mi troch~. Ьо u mпіе bieda". - mбwi~. "Nie mog~. to 
orgaпizacyjпe" - mбwi "Bajda" - "Ja musz~ je oddac, піс z пісh піе 
mam". Wrбcilismy па Marszalkowskct taksбwkct. ldziemy, podchodzi 
"Zепоп". "Bajda" oddal mu teczk~. Wtedy albo іппуm razem, Ьо takie 
sytuacje si~ powtarzaly, powiedzialem: "Kolego dowбdco, tyle pie
пi~dzy, dajcie troch~ dla mпіе". Dal па odczepпego 300 zlotych, а to 
bylo ріс па wod~. Ьо оп sam zaпiбsl je па UB, gral. 

Byl tez wyjazd do Elku па spotkaпie z "Zепопеm" і Wareпycict. 

І Wareпycia sam pгzyjezdzal. Nast~pпym razem zapytal w imieпiu 
"Zепопа", czy піе mam gdzies miejsca, zeby postawic radiostacj~. 
Во jest koпtakt z zagraпicct. gadal cos о pгzylocie пaszych baloпa
mi z Niemiec. РоtгzеЬпу byl prctd. а о dobre miejsce па kоІопіі і to 
z prctdem піе bylo lekko. Oddalem mu wtedy cz~sc z teczki doku
meпtбw о ludziach z akcji "W", ktбrct піеdаwпо zostawH w War
szawie w autobusie ріjапу ubek z W~goгzewa. Potem tlumaczylem 
si~ z tego па sledztwie. Ubowcy dobгze szukali і zпalezli, chociaz 
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wsuпotlem je do sіеппіkа dziecka. А miejsce dla radiostacji zпalezli 
chyba w Wydmiпach u Dumki ze Zпіаtупа, potem siedzial. Byl tez 
паst~рпу telegram z Warszawy і odkopywaпie pieпi~dzy ... 

Pracuj~ jako malarz. Jest 1954 r., Wielki Piottek przed swi~tami 
polskimi. Mialem wyjsc do pracy, wyjrzalem przez оkпо і zobaczy
lem taks6wk~. "Ubowcy?". Wysiedli і szli do drzwi, а ja піе zdecydo
walem si~ uciekac па druga stroп~ і do parku. Weszli. Wyszedlem 
do pokoju. Na ich руtапіе "Czy tu mieszka Maliпowski?" odpowie
dziala zопа. Wywolala mпіе, ubowcy poprosili па dw6r па rozmo
w~. WychodzHem smialo, trzech zostalo w domu, dwaj ЬуІі sprzodu. 
І w korytarzu raz! Zlapali mпіе! Wykr~cili prawot r~k~. "То піе пazy
wa si~ рап Pawonski?"- zapytal jedeп. "Jaki Pawonski? То pomylka". 
Patrz~. пiedaleko dwa samochody milicji, w domu zacz~li пiesamo
witc:} rewizj~. пawet u psa w budzie, w chlewie, w wazoпach. Zпalez
li czarпot teczk~ z dokumeпtami, ktбrot zostawH w tramwaju ріjапу 
ubek16

• 

Zawiezli mпіе па UB і zamkп~li w ріwпісу. Міп~о р61 godziпy, 
przyszedl Popowicz, metr w kapeluszu, powiedzial dwбm Polakom 
w mojej сеІі, zeby па mпіе uwazali, Ьо to піеЬеzріесzпу baпdyta, 
baпderowiec. Ро godziпie w kajdaпkach па r~kach powiezli mпіе 
do Olsztyпa. Ubecy stali па korytarzu і si~ patrzyli! Staпislaw Jaпu
szewski, oficer sledczy, zaraz zaczotl przesluchaпie. Zmyslalem, іе 
bylem w bojбwce "Kruka". Jedeп ubowiec rozma'wial czystc:} ukra-

16 W wersji UB zatпymanie MikoJaja Pawonskiego odbyto sie nast~;puj<tco: 
W dпiu 15 lV 1954 r. udalem sit: па tereп powiatu Kt:trzyп, gdzie ро zorieпtowa
пiu sic wraz zgrupq skladajqcq sit: [z) 1-3 [funkcjonariuszy] udalem sit: do miej
scowosci, w kt6rej zamieszkiwal wjw. Ро przyjeidzie па miejsce dom, w kt6rym 
zamieszkiwal "Palijeпko" zostal zabezpieczoпy, пatomiast ja wszedl do mieszka
пia, gdzie zastalem wjw, kt6rego zatrzymalem. W tym czasie zwr6cilem sic do 
podejrzaпego, аіеЬу wydal dokumeпty піеІеgа/пе і іппе rzeczy, па со otrzyma
lem odpowiedi, іе піе posiada takowych. Podczas rewizji zпаІеzіопо scisle tajпq 
iпstrukcjt: wydaпq przez WUBP 0/sztyп, а zgubioпq przez bylego pracowпika 
PUBP Wt:gorzewo. Ро dokladпej rewizji sporzqdzoпo protok61 rewizji, ро czym 
wraz z aresztowaпym przyjechaпo do 0/sztyпa і zdaпo dokumeпty wraz z po
dejrzaпym dla Wydzialu Sledczego WUBP 0/sztyп. Zachowaпie jego ЬуІо: тоспо 
ЬуІ zdeпerwowaпy і chcial uciekac. AIPN Lu 34/2, t. 1, Raport ppor. Tadeusza 
Podg6rskiego z pneprowadzonej realizacji sprawy, 16 kwietnia 1954 r., k. 7. 
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inszczyzпct! "Czemu si~ піе przyzпajesz, mamy was wszystkich!" -
mбwH. W koncu si~ jedпak przyzпalem. Opowiadalem, wymyslalem 
pseudoпimy, ktбrych w ogбle піе bylo. Wiosek піе palilismy, w bo
jach udzialu піе bralem, Ьо rаппу, bylem w siatce cywilпej. Troch~ 
bili, ktбrys to kopпctl, to uderzyl, torturowali. Nast~pпie przeslu
chiwal Непгуk Ваrап, а )aпuszewski si~ kazH, podlatywal od tylu 
і bral za ucho. )ak )6zef Swiatlo17 uciekl па Zachбd, od razu zmiaпa. 
W sledztwie bylem z rok, z рбl roku w pojedyпce trzymali. Trzymali 
mпіе w Olsztyпie, potem w Lubliпie. 

Jaki mial pan wyrok па rozprawie sctdowej? 
То w Lubliпie, dozywocie. Sctdzili mпіе z Bielanczukiem, "Zukiem" 
і chyba іппуmі. Zопа sprzedala krow~ і паj~а za 5000 zl. z Olsztyпa 
adwokata Stanislawa Myrcika. Wпieslismy rewizj~. 

Wiedzieliscie, ze to ,.Zenon" sypnctl? 
А sk<}dze!? Wyпik rewizji zlapal mпіе, jak przewiezli mпіе z Wroпek 
do Strzelc Opolskich. Zmпiejszyli wyrok do 15 lat. Kaminski, jak ja
kis prawпik, pokazal mi, jak паріsас о zwolпieпie waruпkowe. Wy
szedlem па wolпosc w 1959 r. Wczesпiej wyszedl takze Bielanczuk, 
Borowik, Nowosad. 

Powiem jeszcze, ze w czasie sledztwa w Olsztyпie jedпego razu 
slysz~: taki і taki wychodzic. Wyszedlem, dali mпіе do drugiej celi. 
Za chwil~ wchodzi Kot z prokuratury geпeralпej. Pyta mпіе о ")ur
ka" Niewiadomskiego. )а пiezbyt wiem, со mбwic ... "А jakby оп tak 
przyszedl?" - pyta si~ wreszcie Kot. "Gdzie оп przyjdzie, jak wy
wiezli go do Rosji? Dostal kar~ smierci". - "Skctd рап wie?"- "Nasi 
mбwili".- ,,А jakby si~ tak tu zjawH ... ?". Za jakis czas ktos wchodzi: 
Niewiadomski! W lapciach, obdarty. Kot pyta si~, czy pozпaj~. "Tak, 
Niewiadomski". - ")urko?" - "Tak". -"То opowiedzcie, jak to bylo". -
"Prosz~ prokuratpra, to, со ze.zпawalem, to пieprawda, bylem swi~
cie ргzеkопапу, ze оп піе zyje. Mial dostac kar~ smierci, dlatego па 
піеgо mбwHem. А teraz iпaczej zezпaj~". Kot byl zly. 

17 Jбzef Swiatlo (1915-1994) - widecyrektor Departamentu Х МВР, 
w 1953 r. zbiegl do Berlina Zachodniego, ujawnH fakty dotyщce funkcjono
wania PZPR і МВР w Polsce. 
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Кіеdу dowiedzieliscie si~, ze to "Zenon" was wsypal? 
Wioz<} паs w suce па proces, wszystkich. МіІісjапсі pilпuj(}, аЬу піе 
rozmawiac, аІе Niewiadomski powiedzial, kto паs wsypal. Оп chcial 
"Zепопа" rozstrzelac wtedy, jak przyszedl паs пamawiac, abysmy 
wyszli z kryjбwki. Byl spostrzegawczy, trzeba bylo go posluchac. 
Uratowalibysmy si~ my і піе zgiп<}lby Oпyszkewicz "Orest". 

Tlumaczenie z jt:zyka ukrainskiego. 
CPAZU, zesp61 52, inwentarz 1, sygnatura 55, wspomnienia Mikolaja Pawon
skiego. 



Rozmowa 
z Iwanem 

Pidmoklym• 

Kto zapocz<1tkowal OUN w WierbiC1ZU? 

Aleksy Sus. 

Kto to ЬуІ? 

Mlody m~zczyzna, urodzony w 1914 r. Zajmowal si~ kбlkiem samo
ksztakeniowym, byl kolporterem "Taniej Ksiqiki"1 і w og61e ksiq
zek. W ramach OUN podporzqdkowywalo mu si~ рі~с os6b. 

О kogo chodzi? 

Pawel Ogrodnik, Wlodzimierz Pokydko, Aleksy Pokydko, Hilary 
Pokydko, tanczak Wlodzimierz і ja. Byla tez grupa па czele z Fili
pem Hryciwem, mocnym m~zczyznq, kt6ry niczego si~ nie bal, mial 
dw6ch braci, duio rozrabial. Wiedzial о istnieniu Organizacji, od-

* lwan Pidmokty ,.Witer"- ur. 15 maja 1919 r. w Wierbi<}ZU w powiecie So
kalskim. Cztonek OUN, w latach 1944- 1945 sluzyl w oddziale .. Wilki" -2, w la
tach 1946- 194 7 staniczny Wierbi<}za. Zapisu rozmowy dokonano w 1990 r. 

1 
.. Tania Кsi<}zka" - wydawnictwo ukrainskie dzialaj<}ce we Lwowie w Ia

tach 1935- 1939. 
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gra:ial si~, wi~c сі postaпowili go usuп(}c. W 1928 r. zostal zlikwido
waпy, а wi~c і OUN istniala u паs wczesпiej. 

Na czym polegala wasza aktywnosc? 

Spotykalismy si~, пaradzali, utrzymywalismy l<}czпosc grypsowё.} 
Soka\a z SC}siedпimi staпicami. ja chodzilem па Siebieczбw. 

МіаІу miejsce areszty? 
Tak, па przyklad па З maja trzeba bylo wywiesic polskё.} flag~ па bu
dyпku, а ktos go zdj<}l і wrzucH do ubikacji. W 1930 r. odbyla si~ 
pacyfikacja. jej przebieg byl bardzo tragiczпy. Sci<}gп~li czloпkбw 
"Sokola", ka:idy dostal 25 bukбw. W "Proswicie" zпiszczyli prawie 
cal<} bibliotek~, ocalaly ty\ko ksi<}:iki w tym czasie wypo:iyczoпe. Ro
dzilo si~ парі~сіе ... 

W 1939 r., 27 \ub 28 sierpпia, РоІасу zostali zabraпi do Berezy 
Kartuskiej Wlodzimierza Pokydk~, Aпdrucha, Aпdrzeja Pokydk~, 
Mikolaja Petrowskiego і dwбch іппусh. Bylo te:i aresztowaпie do 
Berezy w styczпiu 1939 r. 

)ak zostal pan przyj-:ty do OUN? 
Zostalem zawiadomioпy о zebraпiu, па ktбrym postawioпo mi ру
tапіе, czy zgadzam si~ zostac czloпkiem OUN. Zgodzilem si~, przy
si~ga, "Deka\og" pami~tam ... Odbylo si~ to w "Proswicie". 

)akie ЬуІу losy Pawla Ogrodnika? 
То brat rodzoпy Eugeпiusza Ogrodпika. W 1939 r., w maju, Pawel 
chowal si~ w lesie przed ГZC}dem polskim. Trwalo to do czasu po
dzialu Po\ski па dwie polowy, sowieck<} і пiemieck(}. Na poczё.}tku 
1940 r. пasza orgaпizacja, пasza "Proswita", zarz<}dzala szkol<} haп
dlowё_}. Nale:ial do піеj Ogrodпik, Stefaпiuk і jeszcze jedeп. Gdzies 
w grudпiu Ogrodпik poszedl z orgaпizacyjп<} do Lwowa. Poczt~ do
r~czyl, аІе sam піе wrбcH. Zostal zlapaпy па ulicy, mo:ie zdradzH go 
brak doswiadczeпia ... ? І zostal wywiezioпy па Syberi~. Ро przejsciu 
froпtu, w pazdzierпiku 1944 r., wrбcH w szeregach ... armii polskiej 
Berlinga. OdwiedzH rodziп~ і пiestety wrбcH do armii. Zostal rаппу, 
а ро \eczeпiu wrбcH w swoje stroпy. 

Mog~ stwierdzic, :іе od stroпy War~:ia bolszewicy w пaszych 
stroпach si~ піе zjawili. Nasza wies oraz Rusiп, Przemyslбw, Ceblбw, 
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Siebieczбw піе zostaly пaruszoпe. jedпak jesli chodzi о wies Leszcz
kбw, liczёlCёl moze ропаd 50 ргосепt rodziп mieszaпych, tam mieli 
swoje porachuпki. І піе mozпa ЬуІо tego powstrzymac. Tam zgiп~o 
30-35 оsбЬ polskich. 

Za jednym razem? 
То ЬуІо kilka razy. Najpierw wzi~li Balaja. Byt komeпdaпtem mili
cji w War~zu. Przyszedl do rodziпy. jego dom w Leszczkowie zostal 
okrёlzoпy przez пaszych. Zastali 7 оsбЬ, wszyscy Polacy. І wszyscy 
zostali zabici. 

Nast~pпe takiego typu wydarzeпia dotyczyly seksotбw, Polakбw, 
kt6rzy doпosili па пaszych do War~za. jedпak паsі dokladпie obsta
wili wies і pilпowali, kto chodzi do War~za, dlaczego potem jest atak 
і tamci wszystko wiedzёl. Nasi ich ЬгаІі, jak udowodпili, to ... 

Czy podczas okupacji nast.&tpily zmiany w skladzie OUN w wa
szej wsi? 
Tak, trzech czloпkбw, w tym Pokydko і Grzegorz Hryn, wyjechali па 
roboty do Niemiec. W 1944 г. zostalem zаЬгапу do sotпi "tysa". 

Jak do tego doszlo? 
Normalпie do tego doszto. Zdecydowat о tym staпiczпy Grzegorz 
Hryn "Burtaka", kt6ry potem tez byt w tej sotпi. Zostal zІарапу 
w czasie oblawy, OSёldzoпy, wгбсН z Sybiru do Polski w 1955 albo 
w 1956 г. Mieszkal jakis czas па Slёlsku, а potem wyjechal do Lwowa 
do zопу. 

Bojбwk~ u паs mial Telyczka "Czort". N іе pochodzH z пaszej wsi, 
а z Ceblowa. Zostala utworzoпa w grudпiu 1943 г., а moze пawet 
w 1944 г. ВуІа to grupa 13 os6b, od паs tylko 2, z Ceblowa byt Kowal. 
Іппусh піе pami~tam. 

МіеІі dоЬге uzbrojenie? 
Tak, dobre, 2 erkaemy, chyba z З пiemieckie empi. 

Czym zajmowala sit: ta bojowka? 
Likwidowaпiem polskich wtyk, а moze і komuпistyczпych. Grupa ta 
szybko si~ rozpadla, Ьо zgiп~li obydwaj z пaszej wsi, kilku wpadto 
w oblawach. 
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)ak zginctl .. czort''? 
W pazdzierпiku 1944 г. zakwaterowali w Oserdowie. Nie wiem, czy 
byli wszyscy, czy піе, Ьо dochodzeпie si~ піе odbylo. )echalo wojsko 
polskie. Nie wiem, dlaczego zпalazl si~ па otwartym polu. Poci<tgп~li 
ро піm і zabili. Obydwaj, takZe Grzegorz Gach "Dub", spocz~li па пa
szym cmeпtarzu we wsi. 

)ak zginctl ten dгugi? 
ChodzHo о to, ze w Siebieczowie byl taki tewoczko, pseudoпim 
"Jurczeпko". Orgaпizowal w пaszej wsi kuren, sci<tgali ludzi, prze
prowadzili mobilizacj~. "Jurczeпko" poprowadzH go kolo Sokala 
za Bug. Podczas przekraczaпia rzeki obstawial ich sоtеппу "Ho
lub" z oddzialem, dobrze uzbrojoпym, Ьо kuren zostal zorgaпi
zowaпy, ale піе byl dobrze uzbrojoпy. Czota "Holuba" przeszla za 
Bug, dwie zostaly tu. "Holub" zauwazyl zdrad~. ale bylo za рбzпо, 
Ьо kuren przekroczyl Bug. Byl pod obserwacj<t. Ро пoclegu w lesie 
пast<tpH ruski atak. Kto wyszedl zywy, tеп wyszedl, а kto polegl, 
tеп polegl. 

"Jurczeпko" wr6cH do Sokala. Zorgaпizowal 32 seksotбw. Dosta
li samochбd і jezdzili ро пaszych wsiach zakerzonskich. Wsz~dzie 
orgaпizowal пast~pпych strybk6w. ")urczeпko" raz jechal tu, jutro 
tam, а паsі, samoobroпy, SB, а moze і oddzialy, umбwili si~. zeby 
гоЬіс па піеgо zasadzki. "Jurczeпko" cz~sto jezdzH na Zпіаtуп, Liski, 
Przewodбw, wi~c zalozyli mіп~. 

Gdzie? 
Za Hulczem, obstawili z obydwu stroп. Mi~dzy Hulczem а Koscia
szyпem. Czekali, wieczorem chcieli mіп~ sci<tgП<tC, zeby піе ucier
pial піе tеп, па kogo czekala. Poszedl to zrobic "Dub" і sci<tgП<tl i<t. 
ale па siebie samego. 

Bojowka rozpadla sit: szybko ... 
Gdy оп polegl, boj6wka jeszcze istпiala. "Dub" polegl we wrzesпiu, 
а jego dowбdca dopiero w pazdzierпiku. 

Kto dowodzil ро smierci .,Czorta"? 
Nie odpowiem, піе wiem, ale ЬуІу to smutпe sprawy. Byl taki "Wiuп" 
z Zabcza Murowaпego. Do\vodzH razem z "Czortem". lch grupa byla 
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wsрбІпа, ро potowie, trzymali si~ razem. Mieszkat blisko graпicy, 
zostat ztapaпy z zasadzki we wsi rodziппej. І kопіес. Szedt sam, bez 
осhгопу. 

Kiedy sit: to stalo? 
Jakies dwa tygodпie ро "Czorcie". Zaraz potem ich grupa wpadta 
w obtaw~. ро prostu zgiп~ta. 

)ak zgin .. l ten z СеЬІоwа? 
Zепоп Kowal, ztapata go ruska obtawa, w 1944 г. byty wielkie obta
wy wojsk ruskich. Ро procesie, реwпіе we Lwowie, poszedt па Sybir. 
W 1956 г. wгбсН do Polski, mieszkat koto Chrzaпowa z ZOП<t. WгбсН 
z chorob<t ptuc, zmart. 

Grupa "Czorta" miala potyczki z Niemcami lub Polakami? 
Raczej піе. 

Kto z Wieгbictia w 1944 г. zostal zmobilizowany do UPA? 

Ро przejsciu froпtu, w lipcu do sotпi "l:.ysa" Aпdrusewicz, ja, Michat 
Kopot, Grzegorz Hryn, Іwап Stefaпiuk, Grzegorz Laszuk, Grzegorz 
Maciuk, Akseпty. А jeszcze wczesпiej powotaпi zostali trzej Pienko
wie, l:.ewon, Pokydko і Kucaba. 

)aki byllos Andrusewicza? 
stuzylismy razem, mial rodziп~ we wsi za Koпotopami. Zlapaпy 
podczas obtawy, koto l:.uczyc. 

Со z Koptiem? 
)uz піе zyje, to mбj szwagier, wr6cH z oddziatu, Ьо zostal гаппу, wy
jechat па Ukraiп~. tam pracowat w kokhozie, zgiп<tl smierci<t tra
giczп<t. 

А Stefaniuk? 

Przezyt. Na pierwszej sprawie dostat kar~ smierci, па drugiej 7, ро 
sprzeciwie S<tdu па trzeciej 15 lat, zmart tu, па Ziemiach Zachod
пich. Оп odpowiadat za propagaпd~. wspбtpracowat z SB, z 5-oso
bow<t grup<t podrejoпow<t "Wtadymki". 

Кіm ЬуІ "Wladymko"? 
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Mlody chlopak z Ceblowa, Wlodzimierz Gyda. Razem z Bogdaпem 
Nakoпeczпym zostal odkryty w kryj6wce па polach pod Ceblowem. 
Zastrzelili si~ w buпkrze, trzech. Slyszalem tez, ze trzech bylo гап
пусh, milicja zabrala ich do Belza. "Wladymk~" sctdzoпo w Hrubie
szowie, rozstrzelaпo w Zamosciu. 

U "Wadymki" sluzyl takze Teodor Bahпiuk "Sycz". Pochodzil z Wa
r~za. Nie wiem, со si~ z піm stalo. ZastrzeШ jedпego піероtгzеЬпіе 
w 1946 r. Slyszalem, ze zostal zlapaпy przez Polak6w, widziaпo go 
па milicji w War~zu, w koncu zпalezioпo go martwego w War~zu 
w ubikacji polskiego ksi~dza. Stracilem go z oczu podczas wysiedle
пia, gdy kazdy udal si~ w swojct stroп~. 

Byl і "Woroпy"2 z l:.ubowa pod War~zem, sluzyl w wojsku pol
skim, w czasie okupacji w ukrainskiej policji w Belzcu. W 1944 r. 
пastctpilo "wykradaпie" ukrainskiej policji, ale опа byla wykrada
пa sama przez siebie, Ьо chodzilo о to, zeby Niemcy mysleli, ze ich 
uprowadzoпo. Poszedl w las, otrzymal boj6wk~, dzialal w okolicy 
Chorobrowa, War~za і Dolhobyczowa. jako dow6dca byl bardzo 
szlachetпy, kulturalпy. Mial tereп wok61 War~za, Dolhobyczowa. 
Mial dostac si~ do ruskiej пiewoli і па Sybir. 

Wrotmy do innych pana znajomych. Со stalo sit: z Laszukiem? 

jak піе bylo іппеgо wyjscia, kiedy zacz~o si~ rozwictzywaпie od
dzialбw, osoby zza Solokiji, гаппі і w og6le w 1946·r. duzo chlopc6w 
wyjechalo па Ukraiп~. Ро wysiedleпiu па Ukraiп~ u паs juz піе bylo 
takich oddzialбw, jak w Karpatach, а w zasadzie czoty, oddzial m6gl 
miec tak ЗО-50 chlopa. 

Od паs zostali Іwап Lewon і Grzegorz Laszuk. Przeszli do boj6w
ki "Zuba", dow6dcy па пaszych tereпach, czyli Holowackiego:~ z Sie
bieczowa, z kt6rym піе wiem, со si~ stalo potem. Laszuk siedzial 
w Polsce. 

2 Wasyl Tkaczuk "Worony" - w 1945 г. dow6dca oddzia!u specjalnego 
przeznaczenia па terenie nadrejonu "Liman", nast~;pnie w SB. 

3 W!odzimierz Ho!owacki "Zub" - komendant boj6wki SB w rejonie І nad
rejonu "Liman". 
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Zapomпialem о Іwапіе Lewoпiu "Нгапасіе" od "Zuba", u kt6rego 
sluzyl do wysiedleпia w 194 7 г. Wczesпiej sluzyl u "l:.ysa", byl jego 
pierwszym lctczпikiem. Potem wr6cH z oddzialu do wsi, Ьо "l:.ysa" 
zabrali і dow6dcct zostal "l:.etuп" ze Szczepiatyпa. Chyba potem wy
dal go "Zahulaj", siedzial. 

U "jaseпia" byli Іwап Lewon "Moroz" і Porochпiuk "Subota", ese
sowcy, obydwaj z пaszej wsi. Ро "Morozie" przepadl slad. 

ja w maju albo czerwcu 1944 г. bylem u "Swiatoslawa". 

Кіm оп ЬуІ? 

Z propagaпdy. Nie mial swoich ludzi. Obslugiwalem puпkt poczto
wy jako cywil: gdy przychodzHa poczta, musialem mu jct dostarczyc. 
"Swiatoslaw" dbal о koпspiracj~. піе szukal dla siebie, jak іппі, lad
пych dom6w. Nie zasiadywal si~ w jedпym domu. 

Со si~ z nim stalo? 
РоІапа w lesie па Korczuпku, zjechal si~ саІу sztab, kierowпictwo. 
Mieli tam przeprowadzic пагаd~. ale okazalo si~, ze Ruscy ich okrct
zyli. І jak kto m6gl: jedeп zostal, drugi піе. jedeп m6wH, ze slyszal, 
jak od паs ktos krzyczy: "Nie strieliaj, Ьо to ja, «Dub»!". Tak jakby 
dokladпie pokazywal, gdzie sct паsі. Zgiп~o ich tam duzo, і "Swia
toslaw" tez. 

Wгotmy do tego, jak zostaliscie wzi~ci do oddzialu. 
tctczпik zaprowadzH паs па Saprajk~, takct koloпi~ w lesie, juz па 
ukrainskiej stroпie. Przespalismy пос, гапо pobudka, zbi6rka, gim
пastyka, zbi6rka. ZjawH si~ sоtеппу, wyglosH przem6wieпie, ze je
stesmy przyj~ci do oddzialu. PrzydzieШ паs rojowym, ja swego dzis 
піе pami~tam, ale czota ЬуІа trzecia. 

Dostaliscie Ьгоn? 
KaZdy przyпi6sl z sobct, mial swojct. 

)ak zdobyl pan swojot Ьгоn? 
Niemcy uciekali. Zdobylem kabeka. Szkoleпie. Pseudoпim mialem 
"Witer". 
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Со ЬуІо dalej? 
Sotпia byla zakoпspirowaпa. Z zywпoscict bylo bardzo ci~zko, jesc 
dostawalismy raz па dwa dпі. Ruscy jedпak w~szyli. Przeszlismy 
w Zбlkiewszczyzп~, zakwaterowalismy паd Bugiem. 

Wysadzilismy most. Duzo to піе dalo, ро dwбch dпiach Moskale 
zпowu polozyli most. Zaopatrzeпiowcy wracali furmaпkct z zywпo
sci<}, wpadli па zasadzk~ pod Sokolct, pod lasem. Strat піе bylo, аІе ро 
strzelaпiпie czota "tetuпa" poszla па skraj lasu, Ьо Moskale pchali 
si~ do lasu. Вбj. Jedeп strzelec padl, Ьо si~ podпiбsl za wysoko. Sо
tеппу пakazal przez lctczпika utrzymac pozycje, ale czotowy si~ nie 
godzil, powiedzial, ze ich sam піе utrzyma. Czota wrбcila, ро пara
dzie wymaszerowalismy. Postбj zrobilismy па Woli Zбltaпieckiej. Tu 
odchodzi od паs "tys", а sotпi~ przejmuje pierwszy czotowy "tetuп". 

Na drugi dzien "tetuп" zarz<tdzil reorgaпizacj~. Przyszli dwaj le
karze. W domu pod lasem przeszlismy Ьаdапіе medyczпe. Najpierw 
strzelcy sami mбwili о staпie swego zdrowia, аІе potem lekarze 
mogli wykryc, czy ktos jest symulaпtem. Wszyscy wrбcili do obozu, 
а пast~pпego dпіа па zbiбrce sоtеппу kazal wysЩpic tym, kogo mial 
па liscie. Odchodzilo паs chyba 11, wi~kszosc z Tomaszowskiego. 
Ze wzgl~du па staп zdrowia razem z Porochпiukiem wrбcilem do 
Wierbi<tza. 

)аІщ zastal tam pan sytuacj-:? 
Bylo гбzпіе, ale bez tragedii. Jedпa oblawa, druga oblawa, obeszlo 
si~ bez ofiar. Bylem w domu, а ро jakims czasie zostalem miaпowa
ny staпiczпym, ро Hilarym Pokydce. 

)ak odbylo sit: wysiedlenie па Ukraint:? 
W 1945 r. wyjechala jedпa rodziпa. Na ochotпika, pisal si~ chyba 
Jaпczyszyп. Wlasпie wtedy wywozili Chelmszczyzп~. 

Wykoпywalem swoje obowi<tzki. Zakwaterowywalem ludzi. Byl 
gospodarczy, zbieralismy па raz 100-120 kilo zywпosci. Ludzie 
mieli wyzпaczoпy dzien і miejsce, gdzie mieli i<t przyпiesc. 

)ak zostal pan aresztowany"? 

Przez "Zahulaja", pochodzil z S<tsiedпiej wsi Leszczkбw, pisal si~ Ja
roslaw Tkac1.uk ... 
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Gdzie sluiyl? 

Nie wiem, аІе chodzH ро wsiach і wylapywal seksotбw. Znal wszyst
kich, Ьо konspiracja wsrбd naszych byla za mala, dobrze wiedzial, 
ze jestem stanicznym. Ludzie juz wczesniej mбwi\i, ze slad о nim po
winien zginctc, Ьо b~dzie zdrada, wielka zdrada. І si~ odegral. Polacy 
mu darowali, gdy si~ zglosH do Moszkowa. І zaraz zaczctl dzialal
nosc: wojsko і ро wsiach. Wydawal ludzi. 

W czasie wysiedlenia we wsi піе bylem, а w polu, і potem w Wa
r~zu dolctczylem do traпsportu z Wierbict2:a. Nikt mпіе nie ruszal. 
Rапо jedziemy па stacj~ do Werbkowic і 8 lipca 1947 г. zostalem 
scictgпi~ty przez wojsko z wozu. Aresztowaпy wtedy zostal tez m6j 
przyjaciel Stefaпiuk. W War~zu przyszedl "Zahulaj". Nie przyzпawa
lem si~. аІе опі jпformacje mieli сzагпе па bialym. Do Hrubieszo
wa. Tam spokojпie. Lekkie przesluchaпie w Tomaszowie. Pytali si~, 
kogo zпam. Do Rzeszowa па UB. Sctd. Dostalem 15 lat, za przynalez
nosc і za bron. 

,.Zahulaj" zeznawal w czasie rozpгawy? 

Nie. Siedzialem w Sztumie, potem wywiezli mпіе do kopalni ,,Aпda
luzja". Dostalem waruпkowe. Wyszedlem w sierpпiu 1954 г. 

Tlumaczenie z jt:zykи ukraillskiego. 
Archiwum wydania w zbiorach Bogdana Huka. 



Rozmowa 
z Mari~ 

Rynkowsk~· 

Kto mieszkal pгzed wojnct w Kгzywowieгzbie1 ? 

Polakбw bylo bardzo malo, do 20 procent, ale byly polskie kolonie 
Pilsudskiego. 

А Zydzi? 

Wszyscy przepadli, wybili ich Niemcy. Мбj tato nosil im jedzenie do 
lasu, jednego u siebie przechowywal, chociaz w naszym domu stat 
posterunek Policji Ukrainskiej. Ten Zyd nie mial tez zbyt zydowskie-

* Maria Rynkowska .. Oksana"- ur. 25 sierpnia 1923 r. w Krzywowierzbie 
w powiecie wlodawskim. W \atach 1945- 1946 stala na czele referatu sluzby 
zdrowia nadrejonu .,Lewada", а w \atach 1946- 194 7 byla referentkq sluzby 
zdrowia w rejonie \V tego nadrejonu. Zapisu rozmowy dokonano w 1992 r. 

1 Krzywowierzba - wies w powiecie wlodawskim. Wg spisu ludnosci 
z 1943 r. liczyla 530 Ukraincбw, 184 Polakбw і 2 Rosjan. W latach 1945- 194 7 
wies stanowHa jeden z glбwnych osrodkбw wsparcia ukrainskiego ruchu an
tykomunistycznego, nie brakowalo tez sympatykбw po\skich wladz komuni
stycznych. W 1946 r. Wojsko Polskie deportowalo cz~sc jej ukrainskich miesz
kancбw do USRR. W 194 7 r. w czasie akcji .. Wisla" Wojsko Po\skie deportowalo 
ze wsi 210 mieszkancбw narodowosci ukrainskiej na Ziemie Odzyskane. 
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go wyglctdu, а tato mбwH, ze w takim miejscu пikt піе b~dzie szukal. 
Potem jedпak musial uciekac. Pozostal tylko jedeп Zyd, ЬуІ w party
zaпtce, potem poszedl do milicji ludowej. Wtedy u паs zпowu zrobili 
posteruпek ... z Zydami zylismy bardzo dobrze. 

Z Polakami jak? 

Przed wojпct stosuпki z піmі ЬуІу bardzo dobre. 

Z kolonistami talde? 
Tak, ale w Kodencu juz піе. Tam ЬуІа orgaпizacja komuпistyczпa, 
takie gпiazdo. Z Krzywowierzby tez do пісh пalezeli. Опі wi~cej 
пaszkodzili od Polak6w. Mojego ojca ostrzegal Polak ро froпcie, za 
tej calej "demokracji", аЬу uciekal Zachбd, Ьо zostaпie zпiszczoпy. 
І gdyby poslucha,l, to Ьу zyl ... Dopбki ЬуІа пiemiecka policja, jak ko
gos aresztowali, tato szedl, rozmawial і go wypuszczali. 

llu komunistow ЬуІо we wsi? 

Troch~ ЬуІо. Niektбrzy poszli za Bug, gdy w 1939 r. Niemcy піе obsa
dzili graпicy. Кilku wrбcHo, kilku tam zostalo. jedпego razu za okupa
cji ktos zапібsІ do Wlodawy list~ komuпistбw. Zпalazl si~ па піеj je
deп Ukraiпiec, mielпikowiec. Poslali go do Rumuпii do brygad. WrбcH 
ро 2 latach. jak Niemcy zegпali ludzi і przesruchiwali, czy S<t komuпi
stami, оп poszedl do domu ро dokumeпty і uratowal calct wies. 

Кtогу z komunist6w ЬуІ najaktywniejszy? 

jaszczuk, аІе swojej komбrki orgaпizacyjпej u паs піе ЬуІо. U паs 
ludzie dbali о szkol~. о cerkiew. 

W Horostycie dw6ch zgiп~o. Przyszli potem і zabili jaszczuka, 
tat~. Szamraja, ktбry ЬуІ w6jtem za Niemcбw. 

)ak sit: to stalo? 
jeszcze przed wyjazdem. Wyprowadzili z domu, tych w Horostycie 
tak samo, pisali si~ НІупа, moze byli bracmi? W Holi tez jedeп zgi
пctl. za cerkiew. Zycie potem ЬуІо smutпe. jedeп komuпista, пawet 
Ukraiпiec, przychodzH do taty, wypytywal go і wypytywal, а tato za 
Niemcбw ЬуІ agroпomem. Wypytywal go о to, jak Niemcy rzctdzi
li, а tato powiedzial, ze jak wy zaczпiecie rzctdzic, to wielu пaszych 
przepadпie. І tak si~ stalo. 
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Przed wojnct mieszkancy Кrzywowierzby uwat.ali sit: za Ukra
incow? 
Niekt6гzy tak, Ьо chodzili we Lwowie do szkoty. Byli swiadomi, or
ganizowali si~. Ukonczyl szkol~ we Lwowie nauczyciel Mykytiuk. 
c6rka )aszczuka. W og61e to malo bylo swiadomych, przed wojnct 
nie bylo zadnych gazet, а byla niepisana granica2• Postawilismy bu
dynek "Ridnej Chaty", nakrylismy [ ... ). 

W szkole uczono j-:zyka ukrainskiego? 
Za Niemc6w tak, а przed wojnct nikt о tym nawet nie pomyslal, nie 
bylo wolno. Nawet w cerkwi zmuszano do polszczyzny3

• Ludzie wy
chodzili z cerkwi, ale policja stala w dгzwiach і nie puszczala. 

)aki ЬуІ ksictdz? 
Nie pami~tam, starenki, powiesH si~. )ak poswi~cano gr6b, to robil 
to inny ksictdz. 

We wsi ЬуІу ksictzki w it:zyku ukrainskim? 

Stare, bajki. Pami~tam, jak tato czytal "Carewn~ Zab~"4• Byty "Spi
womowki" Rudanskiego5• Moze ktos mial Szewczenk~? Szkola ukra
inska zacz~a si~ za Niemc6w. 

)ak zaczt:fa sit: wojna? 
Niemieckiego ataku nie odczulismy na sobie. Niemc6w dlugo nie 
bylo. Przyszli Ruscy і zaraz odeszli za Bug, za granic~. 

Nie staгaliscie sit: wzictt wladzy we wlasne r-:ce? 
Nie, jak bylo, tak zostalo. 

2 W \atach 1919-1939 гцd Rzeczpospolitej Polskiej ustanowH sztucznct 
granict; mit;dzy GalicjiJ а Polesiem, tzw. kordon sokalski, kt6ry mial za zadanie 
niedopuszczenie do rozwoju wsr6d prawoslawnej ludnosci Po\esia ukrain
.skiej identyfikacji narodowej. 

3 Pod koniec \at ЗО. wladze po\skie wprowadzHy nakaz wyglasznia kazan 
w cerkwiach prawoslawnych w jt;zyku po\skim. 

4 Rosyjska basn ludowa о carewnie ZзЬіе opub\ikowana zostala ро raz 
pierwszy w wielotomowym zbiorze bajek Aleksandra Afanasjewa z lat 50-60 
ХІХ w. Nastt;pnie wchodzHa w sklad popularnych wydan basni rosyjskich. 

5 Stefan Rudanski (1834-1873)- poeta ukrainski, kt6ry zdobyl popular
nosc humorystycznymi wierszami .. spiwomowkami". 
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)aki poщdek nastal za Niemcow? 

Utworzona zostala gmina, wybrano wбjta. Zostal nim Ukrainiec, 
przyjechal z Hrubieszowszczyzny. 

Zostal wybгany czy mianowany рп:еz Niemcow? 

Nie wiem, bylam wtedy w szkole. Przed wojn'l wбjt pochodzH z na
szej wsi. Troszk~ wбjtem byl wtedy takZe mojego taty brat. 

)ak zorganizowano szkol~? 
Od razu, jeszcze w 1939 r. Nauczyciel kwaterowal u nas, Ьо tato tro
ch~ pomagal. Potem byla nauczycielka BHyk, jej ojciec6 byl dyrekto
rem gimnazjum. Pewnie wyjechala przed frontern, wtedy uciekali 
wszyscy z Galicji czy z Wolynia і dzi~ki temu u nas prawie w kazdej 
wsi byl ukrainski. nauczyciel. 

Ludzie tego chcieli? 

Tak, chcieli і wprowadzali. OdrodzHo si~ zycie kulturalne, wystawia
no sztuki teatralne. Powstal chбr, do Wlodawy jezdzH wozem. Byla 
"samostijna" [Ukraina), аІе potem wszystko uleglo przerwaniu. 

Wspominala pani о grobie ... 

Zostal usypany w 1940 r. w Horostycie kolo cerkwi, kolo wielkich 
kasztan6w, krz}'Z brzozowy, tryzub bardzo wysoki і napis "Bojow
nikom о wolnosc Ukrainy". ВуІі chyba dwaj ksi~za, z Horostyty і Lu
bienia. Na poswi~cenie ріесhоЩ przyszla z Wlodawy cala szkola. Ро 
froncie РоІасу rozkazali ludziom rozebrac tak, zeby sladu nie zostalo. 
І sladu nie ma. 

Horostyta ЬуІа swiadomёt WSiёt? 

Swiadom'l, wiele оsбЬ chodzHo do szkoly we Wlodawie, chociaz 
trzeba bylo troch~ placic, potem do Chetma. 

Niemcy zabili kogos z Кrzywowieп:by? 

Z naszej wsi nikogo nie wywiezli na roboty ani nie zabili, Ьо policja, 
ktбra gdy kogos wzi~a z calej gminy і trzymala w naszej piwnicy, 

ь Michal BHyk (1889-1970) - ukrainska filolog klasyczny, m.in. przefozyf 
na jc;zyk ukrainski ,.Eneidc;" Wergiliusza. 
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to wypuszczala. Polska policja byla w sctsiednim budynku, chyba 
trzech naszych і trzech Polakбw. 

Z Кrzywowierzby? 
Policja od nas nie byla, jeden z Krzywowierzby, ale we Wlodawie. 
Emil januszewski, potem dostal si~ do Anglii і Ameryki. 

Czy ktos od was sluiyl w dywizji "Hatyczyna"? 
Nie, tylko juszczuk sluzyl w jakichs "czarnych". Sluzyl potem w UPA. 
і jego сбгkа tez. Мбj tato sluzyl w wojsku Petlury. І mбj chrzestny 
ojciec Stefan Hut. 

Мбj ojciec nie sluzyl ani w UPA, ani w Wojsku Polskim, ale jest 
obcictzony za to, ze byl swiadomym Ukraincem. W 1939 г., jak tylko 
weszli Niemcy, zbieralismy akurat siano, jak оп usiadl ze mnct і za
czctl opowiadac, kim jestesmy. Zaprenumerowal "Wiadomosci Kra
kowskie"7, zjawily si~ ksictzki. 

Со powiedzial wtedy tato? 
Wszystko zrozumialam, Ьо jeszcze 2 lata przed wojnct chodzHam do 
polskiej szkoly w Chelmie. Zostal zabity ... 

Pгosz-: opisat, jak sit: to stalo. 
Zam~czyli go pod Chelmem, nawet nie wiem, gdzie. Mama cierpiala. 
nie chciala niczego opowiedziec. А tato byl dobry, pomagalludziom 
jako agronom. Wi~cej opowiedziala januszewska z Krzywowierzby. 
МбwНа, ze drutem kolczastym go zwictzali ... Zawiezli go pod Chelm. 
powiedzieli ludziom, ze zlapali partyzanta. Wzi~li wtedy 2 Polakбw 
і З Ukraincбw. Wypuscili ich. 

Кіеdу poszla pani do szkoty ukrainskiej? 
jak tylko zorganizowali szkol~ we Wlodawie. Tato mnie wyslal і sio
str~ tez. Brat chodzH do Chelma. Nas bylo w domu szescioro. 

lnni гodzice tez wystali swe dzieci do ukrainskich szk61? 
Calkiem sporo, z 10 do handlowej we Wlodawie, do gimnazjum 
w Chelmie mniej. Tam wi~cej poszlo z Horostyty, Ьо w Chelmie ЬуІо 

7 "Wiadomosci Krakowskie"- niemiecka gazeta propagandowa (ukr. "Ukra
jinski Wisti") wydawana w j~zyku ukrainskim w Krakowie w \atach 1939-1945. 
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jeszcze techпikum, semiпarium пauczycielskie і szkola haпdlowa. 
Ма odbyc si~ zjazd uczпiбw ... 8 • MiescH si~ w ladпym budyпku па 
Czarпieckiego, potem Niemcy urzctdzili tam szpital, а паs przeпiesli 
do starego budyпku, gdzie chyba miescHa si~ haпdlбwka. W koncu 
і tеп budyпek zabrali. Ostatпict matura przypadla па 1944 r., ja zda
lam ict w 1943 r. 

Kogo pani zapamit:tala? 
Byl Rudkowski, potem przepadl, Rudпicki. Rudkowskiego wsadzili 
mi potem do zezпan, chociaz go tylko raz widzialam. Przyszla wia
domosc, ze ma пadejsc oddzial "Czausa" і zeby odпiesc gryps do 
пadrejoпu. 

Gdzie miescil sit: nadгejon? 
W Lacku, daleko. 'Rozpiecz~towalam gryps. Przyпiesli ро obiedzie, 
а wieczorem mialo Ьус spotkaпie. Poszlam z Marict Koszeluk і jesz
cze jedпct, Wirq. Dalismy zпас і пadrejoп пawictzal lctczпosc z od
dzialem. І wtedy spotkalam tam Rudkowskiego, pochodzH z Hru
bieszowa. 

Bylo паs duzo w tej szkole, z 40 оsбЬ. Nіпа Wawryszczuk prze
padla па Hrubieszowszczyzпie z jedпym prowidпikiem, Ьо zosta
li wydaпi, w 11 пadrejoпie, cale kierowпictwo zgiп~o. Jct Niemcy 
wyrzucali ze wszystkich szkбl za dzialalпosc. Byli tez dwaj bracia 
Boпdaruk: jakub zgiпctl w Karpatach, poszedl па szkoleпie, Michal 
dostal si~ do Australii. 

Uczylismy si~ bez podr~czпikбw, wklady zapisywalismy, ale po
ziom byl wysoki, Ьо паs uczyli profesorzy emigraпci z uпiwersyte
tu lwowskiego, taki starenki historyk Korduba"', Mostowicz10

, poeta 
Kuszпireпko. Poeta Oles Babijll, jak zaczctl od ukrainskich pisarzy, 
to konczyl па amerykanskich, aпgielskich. Wychowawcct Ьу Paw-

8 Zjazd abiturient6w chclmskiego gimnazjum ukrainskiego dzialaj(icego 
w latach 1940-1944 odbyt si~ w 1992 г. w Chclmie. 

q Miron Korduba (1876-1942) - historyk ukrainski; pracowat w gimna· 
zjum ukrainskim w Chclmie w latach 1939-1941. 

10 Mikolaj Mostowicz (1915-1969)- fizyk ukrainski. 
11 Oles Babij (1897-1975)- poeta ukrainski, autor hymnu OUN .,Zrodylys 

my welykoji hodyny ... ". 
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lusewicz. Gdy pod Chelmem Polacy zabili nauczyciela wiejskiego 
і chowano go w Chelmie, to nasza klasa byla tak zorganizowana, :іе 
sami poszlismy, wszyscy opr6cz jednej dziewczyny. Na tablicy napi
salismy, :іе poszlismy na pogrzeb. Pawlusewicz nas nie ukaral, аІе 
musielismy miesictc ро godzinie dlu:iej zostawac. 

Nastr6j panowal dobry, mlodzi bylismy, glupi. Idziemy na spacer 
ulicct w Chelmie, kolo "G6rki", spiewamy "Smert', Lacham smert'!", 
і nic si~ nam nie stalo. Mlodzi bylismy, nad niczym si~ nie zastana
wialismy і niczego si~ nie balismy. Wlasnie nasza klasa byla najbar
dziej zorganizowana, u nas prawie nie bylo mielnikowc6w. W innych 
bylo ich wi~cej. Wprawdzie malo wiedzielismy о tych sprawach, аІе 
bylismy bardziej za banderowcami. Podzielili nas starsi. Wsr6d wy
kladowc6w ЬуІі mielnikowcy, profesor wchodzH do klasy, wital si~ 
"Chwala Ukrainie!", my odpowiadalismy "Chwala Bohaterom!", аІе 
on odpowiadal jeszcze jakos inaczej. R6:inica ustctpHa, jak uzgod
nilismy, :іе b~dziemy odpowiadac "Ukrainie chwala!". І na maturze 
mo:ina bylo spodziewac si~ od nich niedobrych rzeczy. lstnialo kon
spiracyjne ogniwo OUN, nawet za to siedzieli. Dzialalo junactwo ofi
cjalne, ale і podziemne, bylam w 4-osobowym ogniwie. Spotykali
smy si~ со 2 tygodnie, utrzymywalismy sprawnosc fizycznct poprzez 
10-kilometrowe marsze. 

Kto stal na czele? 

Ja, potem jakas inna dziewczyna. 

Wsгod wyldadowcow tez istnial ten podzial? 

Tak, аІе nasz wychowawca byl takim patriotct, mial takie podejscie, 
:іе zrobHabym wszystko. 

Kto ЬуІ dyrektoгem? 
Pod koniec BHyk. Wszyscy ЬуІі patriotami, mo:ie tylko ten, со z Ru
munii przyjechal, mniej, ale musial porzucic szkol~. А jak przyszedl 
mlodziutki kompozytor, Babij pisal teksty і powstala piesn "Zbudz 
si~. Chelmszczyzno, powstan!". 

Chodziliscie do ceгkwi? 



Rozmowa z Mariq Rynkowskq 659 

Do soboru па Gбгсе12 , ktбrego піе chc<t паm oddac. Zпiszczyli cmeп
tarz, а za Niemc6w to bylladпy cmeпtarz, utrzymany, реlеп kwia
tбw. Na Gбгсе jest studпia Daпiela 13, bardzo gl~boka. Pod soborem 
SСІ podziemia, ale je zamurowali. Tam byla cerkiew, kaplica, krypty 
z trumnami. Lubilam tam chodzic па wieczorne пabozenstwa. Wej
scie bylo przed soborem, ро lewej stroпie, jak budynki. Nasi cos 
wtedy tam kopali, odkryli te krypty. Tam bylo bardzo ladпie, iko
пostas. 

llariona14 pani pami~ta? 
Pami~tam. Przetlumaczyl z greki Bibli~ і пabozenstwa. Wyjechal do 
Капаdу. Gdy zostala aresztowaпa przez Niemc6w Nina Wawrysz
czuk, sekretarka w szkole, Ьо schowala blaпkiety maturalпe, to gdy
by піе Нагіоп, to Ьу піе wyszla. Nadi~ juszczuk tez zabrali, zabili. 
Opiekowal si~ паmі, przychodzil do szkoly. Byl jeszcze jedeп ksi<tdz, 
Ьіеdпу, пiczego піе chcial, tylko dzieci uczyl, jak Chrystus. 

)ak mielnikowcy odnosili si~ do llariona? 
О tym піс піе wiem, w cerkwi tego піе bylo. 

( ... ) Komitet Ротосу byl па ulicy Hrubieszowskiej, prawie пa
przeciw soboru, stolбwka, sklepy, ksi~garnia. W sklepie artystycz
пym pracowal Mikolaj Buzko z Lubieпia. Byl dzialacz Mowczaп, te
atr Obidzinskiego, olbrzymi сhбг szkolпy. Do пaszej szkoly chodzili 
tez Polacy. 

Со nasЦpilo ро maturze? 
Zdalam j<t w 1943 г., wr6cilam do domu, troch~ pracowalam w gmi
пie, о ргас~ bylo trudпo. Ргоропоwапо mi zakladac przedszkola ро 
wsiach, ale піе poszlam ze wzgl~du па sytuacj~. 

12 Cerkiew greckokatolicka (uпicka) о raпdze katedry biskupiej, zbudowa
пa Chelmie w 1735-1756 па wzg6rzu zwaпym G6rka. 

13 studnia Daniela - studпia па chelmskiej G6rce, zwi<}zaпa wedlug legeп
dy z zalozycielem Chelma Danielem Romaпowiczem, kr61em Rusi Halicko
-Wlodzimierskiej w latach 1253-1264. 

14 Іwап Ohijeпko (1882-1972) - historyk і filolog ukrainski, dzialacz po
lityczпy; w 1940 г. pod imieпiem zakoппym Нагіоп wyswi~;coпy w katedrze 
w Chelmie па prawoslawпego biskupa chelmskiego. 
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Utrzymywala pani kontakt z OUN? 
U nas w OUN byJ lwan Szamryk, jakub Bondaruk, Maria juszczuk. 
PrzywozHam literatur~ z Chelma, Ьо miaJam zaswiadczenie na 
przejazd kolejCJ. BraJam i<t od Luby juszczuk. 

[ ... ] ZorganizowaJam przedstawienie teatralne, ale wkroczyta 
polska partyzantka і rozegnaJa strzaJami w sufit. І tak wszystko uci
chto, zblizaJ si~ front. 

W naszym domu byJa polska milicja, а w sctsiednim wojenna ko
mendantura sowiecka. PracowaJ tam w ochronie nasz z WoJynia, 
naszym chtopcom bron przekazywaJ, со ludzie oddawali. PrzeszedJ 
do lasu, jako pierwszy na naszym terenie zostaJ aresztowany za U РА, 
jeszcze w 1944 r. W sledztwie pytali, dlaczego do mnie przychodzH. 

Jak organizowalo sit: nasze podziemie? 
Z naszych ludzi. [ ... ] Zacz~o si~ tworzenie Zwictzku MJodziezy Pol
skiej. MiaJam uczyc w szkole, potem otrzymaJam zaproszenie do 
WJodawy na posiedzenie Rady Narodowej. DelegowaJ mnie nasz 
ZMP. PosiedziaJam, wybrali mnie do zarzctdu powiatowego. Zoba
czylam, ze nie t~dy droga і jak traШa si~ okazja, przeszJam do pod
ziemia. 

Jak to sit: odbylo? 
PrzyjechaJ jeden z NКWD przesJuchiwac mnie о n~szych chtopcach. 
lnne rzeczy si~ tez uzbieraty, ziemia раШа mi si~ pod nogami, wi~c 
zeby zgubic slady pojechaJam do Chelma, а stamtctd zgJosHam si~ do 
Holeszowa, miaJam tam kontakt. Do rodziny wysJaJam list, ze zgJo
sHam si~ do pracy w armii radzieckiej. Siatka juz istniaJa, mielismy 
tez maJy oddziaJ, bojбwka Skrzynskiego15 z Lubiczyna, "Czornego", 
ktбry byJ prowidnikiem, tylko ze jak wstCJpHam do podziemia, on 
juz nie zyJ, nie wiem, jak zginctl. 

Wczesniej miaJam spotkanie z oddziaJem "Czausa", о czym wspo
minaJam. Spotkanie oddziaJu z siatkct nastCJpHo w lesie mi~dzy Za
moJodyczem а Holct. То spotkaJ si~ nasz nadrejonowy Punda, pocho
dzH z Krzywowierzby. 

15 Eugeniusz Skrzyilski "Czorny", .. Chmara" - zalozyciel siatki OUN па Pod
lasiu w 1945 г., pierwszy referent polityczny nadrejonu "Lewada". 
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Do podziemia poszla Магіа Chrol z Holeszowa, jej dwaj Ьгасіа, 
о ktбrych pisze tеп caly Pajctk11

'. jedeп zgiпctl, drugi zostal skazaпy, 
а опа zgiп~a z гаппуm, ktбrym si~ opiekowala. )а wtedy juz siedzia
tam і піе bylo od kogo dowiedziec si~, jak zgiп~a. 

W Holi jest pochowaпych З пaszych, stryjeczпy brat Ryпkow
skiej, ktos ich zdradzH, jak w Тuгпіе poszli si~ kctpac. Przywiezli ich 
do Holi, zeby ludzie pozпawali. Кіm byli сі dwaj оргбсz Ryпkowskie
go, піе wiadomo. 

Moze z oddzialu? 
U паs піе bylo oddziatu, to tylko tеп Pajctk powypisywal. Przyszedt 
"Czaus", ale przed пastaпiem zimy wгбсН z powrotem. Przychodzily 
do паs іппе oddzialy, zeby si~ odzywic, піе spotykatam si~ z піmі. 
Byly wsypy, "Czumak" tez пikogo піе oszcz~dzal. Bylo паs kilkaпa
scie оsбЬ, а Pajctk pisze, ze bojбwka і пiekiedy oddzialy. 

Kto stal па czele bojowki? 

"Wotodia", Romaпiuk z Тuгпа. Miat 3-4 przy sobie, "Misz~", "Mate
go". Dowбdcct byt tez "Czumak", miat swoich ludzi. Оргбсz tego kilka 
оsбЬ w iпteпdeпturze, zaopatrywali wojsko. 

Cos pani о nich wie? 

Nic, staratam si~ wiedziec jak пajmпiej, zeby па przestuchaпiu піе 
mбс powiedziec, Ьо гбzпіе mogto Ьус. Nikogo піе wydatam, przypi
sali mi tylko tych, ktбrzy chodzili do szkoly, ktos ich podat. 

Со ЬуІо dalej? 

jak przesztam do podziemia, juz byt u паs гаппу пauczyciel z od
dziatu "Czausa". Nie mogtam patrzec si~ па krew, jak umiatam, tak 
go zabaпdazowatam. Zawiezli go do lekarza do Wiszпic. Lekarz 
wspбtpracowat, Polak, ale akowcy czy WiN go wyzпaczyt [do pomo
cy). Іппеgо razu bylam u піеgо z chorym weпeryczпie і catct bojбw
kct "Czumaka". Chtopak tеп byt tadпy, піе jedпct паmбwН і піе jedпa 
zachorowata. jak wracalismy, obstrzelata паs polska bojбwka, реw
піе піе wiedziata, kim jestesmy. 

•ь Henryk Paj<tk - historyk polski, autor m.in. Za samostijnq Ukraim;, Lu
blin1992. 
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Nasi razem z akowcami параdІі па wi~zieпie w Bial'ej Podlaskiej 
czy Wl'odawie і wszystkich wypuscili. Polacy паm pomagali, wi~c 
trz~sie mпіе, jak о паs pisz<t. Tak, zostaia zabita dziewczyпa, ale to 
іппа sprawa. PochodzHa chyba z Bokiпki, zapozпaia si~ z Polakiem. 
Міаіа mu doпosic і zostaia ukaraпa. То chyba mozпa Ьуіо zrobic iпa
czej ... Zgiп<tl jeszcze jedeп пasz, ale z Polakбw піе zgiп<tl' пikt. Zgi
П<tl' dowбdca bojбwki admiпistracyjпej, przez przypadek Spoczywa 
w Dobrzaпce. PochodzH z Тuгпа, stamt<td wielu chiopakбw siuzylo. 

ldzmy dalej. 

jak dol'<tczyia Магіа Chrol "Zirka", wzi~a гаппеgо pod swoj<t opiek~. 
Z Hrubieszowszczyzпy przyszia Afaпazja Aпtoпiuk "Маіа". Przyпio
sia poczt~ і zostaia jako saпitariuszka. Gdy паs aresztowaпo, опе byly 
w S<tsiedпich stodoiach, wojsko о tym піе wiedzial'o, ktos ich wsypal. 

)ak sit: zorganizowaliscie? 
Byly cztery геjопу, w kazdym rejoпowa z miejscowych swiadomych 
dziewcz<tt. Pod Wiodaw<t Ьуіа Marusia Fik, па рбіпосу "Orysia", па 
poiudпiu, jak Hola, Krzywowierzba Ьуіа taka "l:.esia" z Galicji, со 
mieszkala w Choroszczyпce u Pasterпakowej, ktбrej m~za zabili. 
Poszlismy ро пі<t do Pasterпakowej і wst<tpHa do паs. Duzo chlopa
kбw z Galicji bylo u "Czumaka". 

)а bylam przy пadrejoпie, jako пadrejoпowa zajmowaiam si~ le
kami z гаmіепіа Ukrainskiego Czerwoпego Krzyza. jezdzilysmy ро 
leki, пawet do Warszawy. Sledczy potem pytal si~. ро со bylo паm 
tyle lekбw, jak dla calej armii. 

Gdzie najczt:sciej pani przebywala? 
Lack, Holeszбw, пiekiedy Matiaszбwka. Zdarzalo si~ jedпak poko
пywac і 40 kilometrбw. Najgorzej bylo isc z powrotem z poiudпia, 
Ьо ро drodze byl tегеп bez пaszych ludzi. jak bylo trzeba, bylysmy 
l<tczпiczkami, ale u паs піе bylo ich tak duzo, jak u Polakбw, u ktб
rych kazda bez przerwy to l<tczпiczka і l<tczпiczka ... 

Jak odbywaly sit: odprawy? 
Zwoiywal je "Wolodia". PrzychodzH "НгаЬ", ktбry odszedl z oddzia
lem "Czausa". Nie wiem, jak<t fuпkcj~ mial "НгаЬ", ale zaiatwial Ьаг-
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dzo duzo spraw. Z propagaпdy przychodzil ,.Czub", to zпaczy Szam
ryk z Krzywowierzby. 

Kto jeszcze? 
Z SB піе byto jakby пikogo, Ьо ,.Wotodia" byt і komeпdaпtem, і pro
widпikiem. Dopбki byt ,.Hrab", to miat swoj<} grup~. і to оп пajwi~cej 
zdziatat, dopбki u паs byt. Odprawy пajcz~sciej byty w Holeszowie 
і Lacku, stolic<t byt Holeszбw, ale zachodzilo si~ і do Matiaszбwki. 
Z drugiej stroпy to za duzo піе chodzilismy, Ьо ludziom tak zupetпie 
wierzyc піе byto mozпa. 

Со zdolal zdzialac ,.Hrab"? 

Zdobylismy pieпi<}dze w Parczewie. Najpierw pojechat оп sam і zro
ЬH zwiad. Obejrz~t tеп Ьапk і kilka dпі potem w biaty dzien poszli 
паsі і zabrali. 

,.Czumak" па pocz<}tku takze chodzH ро catym tereпie, prowadzH 
propagaпd~ az pod Terespolem, w polskich muпdurze, robH zebra
пia jako polskie wojsko і opowiadat ludziom, kim jestesmy, otwierat 
im oczy, ale со potem strzeШo mu do gtowy, ze si~ poddat? ... 

)ak ludzie па to reagowali? 
Nie bytam, to піе powiem. Dobrze, ze to byto па pocz<}tku, Ьо potem 
,.Czumak" wszystkich Ьу rozpracowat. 

)ak potoczyla sit: akcja w Parczewie? 
Napchali pieпi~dzy caty w6r. Sortowalismy je w Holeszowie. Prze
kazaпo je iпteпdeпtowi па zywпosc, па leki. 

)aki ЬуІ "Czub"? 
Bardzo dobrze si~ koпspirowat, піе wiadomo byto, kiedy gdzie 
jest. Bytam u піеgо tylko raz! Miat jedпego do осhгопу і sekretark~. 
Trudпo byto о wi~cej ludzi. Рбzпіеj dot<}czyt jeszcze jedeп, Michat 
Boпdaruk. Mieli powielacz, radio, duzo mogli stracic. 

Кіm ЬуІа sekretarka? 
Ola Gierko z Potosek, піе miatam z пі<} styczпosci. Wydawali ,.Biule
tyп", odezwy. Ludzie піе byli swiadomi. Musz~ рапu powiedziec, ze 
kiedys, za Polski, tu dziatata Komuпistyczпa Partia Zachodпiej Ukra-
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iny. Oni byli najbardziej swiadomi і to oni najbardziej nam pomaga
li! W Lacku byl taki jeden, ktбry mawial: .. Jak w koncu zdob~dziecie 
niepodlegl<} Ukrain~. to b~d~ waszym ministrem". Przezywalismy go 
.. Minister". 

Z nich byli tacy komunisci, ze polskiego ksi~dza nie chcieli, аІе 
swego sami wiezli. І to oni uswiadomili ludzi. Zona .,Ministra" mar
twHa si~. jak nie przychodzilismy z 2-3 tygodnie, bala si~. ze nas 
gdzies zabili. Jedni byli swiadomi і pomagali, аІе w tej samej wsi 
byli і nieswiadomi. Niekiedy .,Czumak" strasznie si~ denerwowal, 
krzyczal, Ьо taki jeden z drugim mial kenkart~ ukrainsk<}, ale nie 
uznawal si~ za Ukrainca. Tylko rozmawial ро naszemu, ale mбwil, 
ze jest prawoslawny і tyle. Czekal па powrбt Rusi, chcial zeby stwo
rzyc mu Rus, а nie Ukrain~. Do teraz to pokutuje і jeszcze dlugo 
b~dzie. 

Wrotmy do "Hraba". 
Zorganizowal spotkania z korespondentami, nawet z angielskim. 
RobH spotkania z akowcami. Zdarzylo mi si~. ze szlam, ale jakby 
mnie ktos zatrzymal, to mialam broszury Jehowy. Raz w lesie wy
chodzi jeden z broni<I і pyta si~. dok<}d id~. Мбwі~. ze tam і tam, ze 
swiadek Jehowy. Nie uwierzyl. DziwH si~. ze si~ nie boj~ і od razu 
sam wyjasnH, ze jest wspбlpraca AK-UPA і przeprowadzH mnie 
przez las. Wi~cej z nimi si~ nie spotykalam. 

Gdzie utrzymywaliscie rannych lub chorych? 
Bunkrбw nie mielismy w stodolach. Nasze .,bunkry" byly tylko zim<} 
w sianie. Pami~tam, jak .. Zirka" гоЬНа zastrzyk .,Osypowi" і upadla 
jej igla. Szukala jej ze dwa dni і znalazla! Mozna jednak igl~ znalezc 
w stogu siana. 

llu ЬуІо rannych? 
Byl.,Nezabuty", гаnіІі go, jak przechodzili przez Chelmszczyzn~. Byl 
ranny w nog~ .,Osyp". U nas nie bylo wielkich walk. Polacy bali si~ 
isc, Ьо propaganda glosHa, ze nas jest nie widomo jaka sHa. Nas nie 
moglo Ьус duzo, jak z propagand<} chodzili ро kilkadziesi<}t kilome
trбw сі sami ludzie. Tylko ро wsypie .. Czumaka" bylo duzo areszt6w, 
ale zostal zabity. 
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Byl Ьбj, pewпego razu jak zatrzymalismy si~ kilka dпі w stodole 
z гаппуm, az przyszedl oddzial, zeby go przeпiesc. А Polak zameldo
wal. То sama rodziпa byla wіппа, Ьо mieli porachuпki. І паd гапеm 

przyszlo UB. Zgiп~a matka, Ьо UB potraktowalo to jako ich prowo
kacj~. 

)ak doszlo do pani aresztowania? 
Razem z ,.Orysic:( przekopatysmy w dwбch wsiach skrzyпki z leka
mi. Ktos byl w Zablociu і doпiбsl, ze zebralo si~ tam wojsko. Nie 
wiadomo bylo, czy pбjdct z oblawct і w jakim kieruпku. Posztysmy 
do гаппусh па koloпii w Mi~dzylesiu. Nagle пasza stodola zostala 
okrctzoпa. Slomy nie bylo duzo, Ьо to byl sierpien. Wlaztysmy pod 
sпopki. Przyszli і паs wycictgп~li, ,.Orysia" mбwila, ze jct to za warko
cze. Мпіе zпalezli pierwszct. Zabrali паs і powiezli do Zahlocia. Tam 
pierwsze sledztwo. Nie przyzпalam si~, kim jestem. Mialam jeszcze 
пadziej~. ze uciekпiemy. W zezпaпiach jest, ze ja jct wydalam, ale to 
пieprawda, Ьо ustalilysmy w ubikacji, ze spotkatysmy si~ w stodo
le przypadkiem. І tego si~ trzymatysmy. Przyjechalo UB Wlodawy, 
chcialo паs zabrac. Nie wiedzialam, ze szefem UB byl tam Ukraiпiec, 
ktбry chodzH w Chelmie do szkoty. Dobrze, ze mпіе піе oddali, Ьо 
we Wlodawie Ьу mпіе zatlukli, Ьо choc Solaп, Rabczewski і іппі to 
swoi ludzie, to bardzo ЬуІі zawzi~ci jako komuпisci, jezdzili, wywo
zili, swoi wywozili swoich ... Przewiezli паs do Bialej. Przesluchaпie 
trwalo z 3-4 tygodпie. Odbyla si~ koпfroпtacja. Na szcz~scie ,.Czu
maka" піе bylo, піе mбgl паs роzпас. 

)aki ЬуІ przebieg ~ledztwa? 
Najpierw si~ піе przyzпawalam, ale jak przewiezli mпіе do Bialej 
і zobaczylam zпajome dziewcz~ta, to musialam si~ przyzпal:. Wy
mysШam jakis oddzial, pseudoпim, і drugi oddzial, а ja jako lctcz
пiczka. ,.Gdzie si~ spotykaliscie?" - ,.Pod mostem w ... ". І podalam 
пazwisko jedпego, ktбry wyjechal do Rosji. W koncu, Ьо ,.Czumak" 
powiedzial, ze bylam w UCK, za mпіе si~ wzi~li. Nie przyzпawalam 
si~, ze jezdzilam ро leki, а tylko ze je przekopywalam z miejsca па 
miejsce. Wskazalam miejsce, ale w zezпaпiu tego піе ma. 

Przewiezli mпіе samct do wi~zieпia w Bialej. Cela jedyпka, sp~
dzilam w піеj sama calct zim~. ldzie oddzialowa, а ja піе wiedzialam, 
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ze to oddziaiowa, па dodatek Ukraiпka z Borsukбw. Та si~ patrzy па 
mпіе: "Рора сбгkа". "Jakiego рора!?" - mбwi~. аІе ta swoje. Odpo
wiedziaiam jej tak, ze mпіе zпieпawidzHa. Spaiam па Ьеtопіе pod 
wiasпym warkoczem. 

lпspekcja. Саіу oddziai zostai postawioпy па baczпosc. Wcho
dzi ... mбj kolega ze szkoiy. Oпiemiaiam. Wszyscy si~ mu meldowali, 
а mпіе zatkaio. Іwап Misiura, z techпikum w Chclmie. Теп zorien
towai si~. о со chodzi і ich wyprosH. Zamkпcti drzwi. "Dlaczegos ty 
sama?"- "Nie wiem ... ". Wiedziai, ze роwіппо паs Ьус dwie. А to nas 
tak oddziaiowa rozdzieШa. "Со сі trzeba?"- "jestem bosa". jego se
kretarka daia mi kapcie. Ро iпspekcji przycictgп~li dla mпіе iбzko. 
І jakcts Polk~. Nast~pпego dпіа oddziaiowa zabraia iбzko. Do wiosny 
zпowu па warkoczu па betonie. 

Byl dobry [pracowпik] polityczпy, mlodziusienki. Siedz~ sama, 
оп przychodzi. "Umiesz гоЬіс па drutach?"- "Umi~". Przyniбsl nitek 
і zrobHam jego matce sweter, iпaczej to Ьу zwariowac przyszlo. 

Ро zakonczeпiu sledztwa przekazali mпіе do сеІі z dziewczyпa
mi. Pewnego razu wywoial mпіе zast~pca naczelпika. Powiedzial, 
ze zabili mojego ojca. 

Dowiedzialam si~. ze z Ьгопісt poddal si~ "Вііу", donosi. Pocho
dzH z Mi~dzylesia, chyba Lewczuk. Byl w bojбwce, uciekl, Ьо si~ bat. 
Mieszka teraz w Mi~dzylesiu, оzепН si~ z Marict Chmeluk, ktбra tez 
siedziala. · 

Tat~ zamordowali mi ро tym, jak zostai zabity Swierczewski. Prze
wiezli паs do Lubliпa. Sctdzili паs па podstawie dekretu "Powiedziat 
nie powiedzial- 5 lat masz, jak cos zrobHes- to masz 10, jak cos wi~ 
cej, to 12-13 czy dozywocie". jedпct dziewczyn~ z Lubieпia, Bogu du
cha wіппсt. ktos oskaгlyi. Zostala sama, rodzina pojechaia па wschбd. 
Mlodsza moze ode mпіе, Koszeluk. Zrobili jej spraw~ pokazowct we 
Wlodawie, dali kar~ smierci. Przywiezli па паsц сеІ~. przekwalifiko
wali па dozywocie. W koncu wypuscili. Chyba па postrach i<t sctdzili ... 

Proszt: opisac sotd. 
Рбt godziпy, sctdzili 5 dziewczyп і 1 chlopca. Przeczytali. Winni. 
"Przyzпajecie si~?" - "Przyzпajemy". Dostalam 12, ОІа 10, іnпі ро 
5 lat. "Вііу", со si~ poddat, tez 5 lat. 
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"lnni" to kto? 
Опі tylko pomagali, Kobylewska Апtопіпа, Maria Chmeliuk, Korпe
luk Maria, kt6ra pracowala w gmiпie і wystarala si~ о powielacz, 
і Wira. 

)ak to ЬуІо z tym powielaczem? 

Tylko zostawHa оkпо па пос otwarte, і przepadl. Kto m6gl о tym 
powiedziec? Moze "Czujka" Mikolaj Іwапес z Krzywowierzby, kt6ry 
siedzial w propagaпdzie ... ? Wielkich aresztowan піе ЬуІо ... 

Ро rozprawie przewiezli mпіе do Tarпowa па operacj~ slepej 
kiszki. Pozпalam tam Marusi~ Kurhaп. Lezala tam Hala tebedowicz, 
kt6ra udawala paraliz przez саІе sledztwo, kluli ict. przypalali, а опа 
піе reagowala. )ej ojciec ЬуІ ksi~dzem. Nast~pпie do Grudzictdza 
і Fordoпu. 

Tlumaczenie z j~zyka ukrainskiego. 
CPAZU, zesp61 52, inwentarz 1, sygnatura 63, wspomnienia Marii Rynkowskiej. 



Rozmowa 
z Jaroslawem 

Zadoroznym· 

Prosz~ opowiedziel:, z jakiej rodziny pan pochodzi. 
Mielismy 5 hektarбw ziemi, kiedys to byto duzo. Mialem 2 lata, jak 
tato, miat na imi~ Michat, wyjechat do Argentyny. Wtedy na zarobek 
wyjezdzato tam duzo ludzi. Pojechat і nie wrбcH, cos tam przysytat, Ьо 
Argentyna nie byta zbyt bogatym krajem. Mama gospodarzyta sama. 
І tak rostem. Rostem jako narodowo swiadomy chtopak. Мбj ojciec 
walczyt о Ukrain~ w 1918 г. Sruzyt w Ukrainskiej Armii Galicyjskiej 
jako podoficer; zostal ranny, dostal si~ do niewoli. Siedziat w tancucie. 

Amama? 
Mama tez byta nastawiona, wprawdzie nie nacjonalistycznie, ale 
zeby byta wolna Ukraina. Prenumerowatem "Dzwinoczok". Wycho
watem si~ na literaturze, prawda, Sirko 1 

... We wsi mieszkata taka 

• )aroslaw Zadorozny ,.Wolodia" - ur. 22 sierpnia 1924 r. w Przemyslowie 
w powiecie sokalskim; dow6dca oddzialu specjalnego przeznaczenia na tere
nie nadrejonu ,.Liman". 

1 Iwan Sirko (1605- 1680) - hetman kozak6w zaporoskich, w literaturze 
ukrainskiej ukazywany jako ideal wie rnosci Ukrainie. 
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Nowakowska Магіа z Sokala. Опа mоспо przyczyпila si~ do tego, 
ze mialem wpojoпy tеп duch, pragпctlem wolпego panstwa, wrogo 
traktowalem okupaпtбw, Polakбw. Na kazdym kroku widzialem пie
sprawiedliwosc. 

W jaki sposob wplywala Nowakowska? 
Opowiadala, jak walczyla Ukraiпa. Jej mctz, Nowakowski, byl z Wiel
kiej Ukraiпy. Urzctdzala we wsi swi~ta пarodowe, госzпісе Szew
czeпki. Byla nauczycielkct, wies miala szkol~ 4-klasowct, 7 klas піе 
bylo. Mielismy stowarzyszeпie sportowe "tuh", czytelпi~, spбldziel
пi~, "Zwictzek Ukraiпek", cerkiew. Sokalszczyzпa byla dobrze zorga
пizowaпa. Ze Lwowa przychodzHy gazety. То wplywalo па mlodziez. 
І wszystko to mialo tez wsparcie ze stroпy Orgaпizacji Ukrainskich 
Nacjoпalistбw. U паs paпowal czysty nacjoпalizm, duch walki armii 
galicyjskiej. Bylo z 10 rodziп polskich, ale ро polsku піе umieli roz
mawiac. Za graпicct mielismy Chelmszczyzп~. 

Kto stal па czele OUN? 
Wasyl Szurma, Wlodzimierz Worobec, Grzegorz Baszuk, dzialaly 
trбjki. Paпowal duch пarodowy. Pami~tam, jak mпіе sctdzoпo. Pul
kowпik mбwi, ze b~d~ mial artykul 64: zdrada ojczyzпy. "Jak to oj
czyzпy? Ja bylem wychowaпy і dzialalem w duchu пarodowym, со ja 
poradz~. ze gdy si~ wychowywalem, komuпizm uwazaпo za пaszego 
wroga? Gdybyscie wy wychowywali mпіе w Moskwie, to Ьус moze 
stalbym si~ пawet komuпistct ... , ale ja roslem w ukrainskim morzu". 

Kto ЬуІ dyrektorem szkoly? 
Nowakowska, Ьо w takich malych 4-klasowych szkolach tеп sam пa
uczyciel byl wszystkim. Jej mctz byl kapitaпem Ukrainskiej Armii Gali
cyjskiej, potem pracowal w polskiej policji w Sokalu, w koпtrwywia
dzie, wiele razy przechodzH па stroп~ sowieck<t, поsН dla Polakбw 
materialy. Mieli сбгk~ Tamar~. Jak tylko w 1939 г. do Sokala przyszli 
Sowieci, od razu сар! Rozstrzelali go w Brodach. J<t tez zaaresztowali 
і skazali па Sybir, gdzie zapozпala si~ z Polakiem і dostala si~ do tej 
masy Aпdersa2 • Zmarla w lraku. Jej сбгkа wyjechala do USA. 

2 masa Andersa - niepr2ychy\ny s~d autora о armii polskiej pod dow6dz
twem gen. Wtadystawa Andersa utworzonej w 1941 г. w ZSRR. 
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Wiele zawdzi~czam tez swojej mamie Kseni. Przesiedziala rok 
w jaworznie. W War~zu bili і<І za mnie і pytali, gdzie jest syn. Na
wet Tkaczuk, ktбry byl ze mn<} w oddziale, і<І kopn(}l. Potem mama 
powiedziala: "Najgorzej boli, jak bije swбj. Dawalam mu jesc ... ". ВуІ 
strzelcem, mial LMG. 

Atmosfera byla podminowana. Poszedlem do Belza do szkoly. Po
tem ро klasie siбdmej do gimnazjum. Ukraincбw z wyksztakeniem 
bylo bardzo malo. Pami~tam, jak w Belzie budowano mleczarni~. 
Kolo niej byl kurhan, tam lezalo z 50 naszych Strzelcбw Siczowych. 
Nadarzyla si~ okazja, zeby go zlikwidowac. Nasci<}gali robotnikбw, 
policji і zacz~li rozkopywac. Z calej Sokalszczyzny sci<}gn~a masa 
narodu! Ludzie nie dawali, wydzierali lopaty z Г<}k! jeden z Zuzela 
zostal zastrzelony. jednak nie pomoglo. Kosci zostaly pochowane 
kolo cmentarza zydowskiego. То juz nie bylo to miejsce, Ьо za mia
stem, nie kolo stacji. Bolszewicy zrбwnali t~ mogH~ z ziemi(}, jak 
wszystkie inne. 

faki ЬуІ ksictdz w panskiej wsi? 
Hojczyk, ale па mnie najwi~kszy wplyw mial ksi<}dz Kuchalewicz 
w Belzie, wikary. Za Niemcбw byl przewodnicz<}cym Ukrainskiego 
Komitetu Pomocy. Przez З lata codziennie о 6. godzinie rano przyslu
giwalem mu do mszy. Pami~tam, ze starsi nazywali si~ prawoslaw
nymi, ale potem, juz w oddzialach, bylo powiedziane, ze w Ukrainie 
nikt nikomu z powodu religii nie b~dzie robH trudnosci. Przeciez ilu 
bylo prawoslawnych w oddzialach z Wolynia! 

W Belzie trafНem w inne towarzystwo, jak w Przemyslowie. 
W klasie bylo nas z 12 Zydбw, 10 Polakбw і z 5 Ukraincбw. Nauczy
ciele sami Polacy. Z Zydami robilismy cuda, te pejsy ... Ciekawi ЬуІі 
Polacy. W Belzie bylo ich malo, ale oni kolonizowali Galicj~. 

W jaki sposob? 
Przyklad: kolo Belza znajdowala si~ wies Waniбw. Pod t<} wsi<} zro
biono koloni~. W Rusyniu tez cos podobnego. І tak prawie kolo kaz
dej wsi zjawili si~ polscy kolonisci, przyjezdzali z piaskбw. Сі koloni
sci mocno pchali swe dzieci do szkбl. 

fak nauczyciele odnosili si~ do dzieci? 
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Tu polityka Ьуіа delikatпa. Na Zydach zbytпio im піе zaleZaio, zresz
tct опі і tak ЬуІі propolscy. ChodzHo о ргzегоЬіепіе Ukrainc6w. Na 
przykiad 11 listopada, госzпіса odzyskaпia пiepodlegiosci. Рапі 
daia mi, prymusowi, пauczyc si~ wiersz do deklamacji. Matka, jak 
si~ dowiedziaia, kazaia wiersz odпiesc. Nauczyciele wyjasпiali, ze tu 
od wiek6w Ьуіа Polska, Beiz to polskie miasto historyczпie. Kiamali 
пawet о Matce Boskiej Cz~stochowskiej, kt6ra, о czym my wiedzie
lismy, Ьуіа пasz<J ikoп<J wywiezioп<J z Beiza do Cz~stochowy. )ed
пak jak przypadaiy пasze swi~ta. to піе szlismy do szkoiy. W si6d
mej klasie пauczyciel zacz<Ji пamawiac mпіе, zebym przeszedi па 
rzymski katolicyzm, Ьо chociaz jestem prymusem, to mog~ піе zdac. 
Matka: піе ma mowy. Porozmawiaia z Kuchaiewiczem і w 1938 г. 
poszediem do Lwowa do semiпarium. 

)akie stosunki panowaly mi~dzy uczniami? 
Z Polakami cz~sto prowadzilismy wojпy sпiegiem czy za czuby. 
W lawkach Ukraiпiec siedzial z Ukraincem. Z Polakami w Beizie 
о przyjazпi піе ЬуІо mowy. Zydzi si~ піе liczyli, chociaz miasteczko 
ЬуІо w 70% zydowskie. Do паs Polacy cos czuli, ЬуІа г6zпіса, w mlo
dziezy juz tkwHa wojпa. Опі mieli "Strzelca", ale my uwazalismy si~ 
za Strzelc6w Siczowych. Przez З lata mieszkaпia w Beizie апі razu 
піе bylem w kosciele. Nie siyszalem піс о OUN, do polityki si~ піе 
pchalem, а do пauki. О OUN dowiedzialem si~ za Niemc6w. Szur
ma czy Worobel podchodzili do mпіе, przypomiпali, ze m6j ojciec 
walczyl, ale ja si~ orgaпizacj<J піе zajmowalem. Опа sama p6zпiej 
przyszla do mпіе. 

Prosz~ wi~cej opowiedziec о Szunnie. 
ВуІ u паs we wsi staпiczпym, w UPA піе ЬуІ. 

Przed wojnct mialy we wsi miejsce areszty? 
Z mojej rodziпy Wladko Borak, ЬуІ czloпkiem OUN, siedzial z 5 lat 
w Berezie. Wyszedl rok przed wojп<J і dalej pracowal w siatce tere
пowej. 

Wiedzial pan о istnieniu kordonu sokalskiego? 
Tak, 1 О kilometr6w od паs ЬуІа Cheimszczyzпa, wiedzielismy о pa
cyfikacji, waleпiu cerkwi prawoslawпych. 
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)ak to ЬуІо z przejsciem do seminarium? 

)ak powiedzialem, zalatwial to ksictdz Kuchalewicz. Wyslalem doku
meпty. Na Іwапа zdalem egzamiпy па dobrze, wszystko ро ukraiitsku. 
Кlasztor, dyscypliпa wojskowa, modlitwa, пauka, praca па 50 hek
tarach. Z kolegбw byl tam ze mпct Lubomir Wodkewicz "Ostap", ЬуІ 
potem prowidпikiem пadrejoпowym, zgiпctl wiosпct 1945 r., Wasyl 
Коzап, zabity і wrzucoпy przez Polakбw w ogieit stodoly. 

Кіm ЬуІ Koian? )ak do tego doszlo? 

Ро wojпie Коzап poszedl do pracy па stacj~ kolejowct w Belzie. Jed
пego razu піе wrбcH do domu. Zпajomy powiedzial rodziпie, ze 
zostal aresztowaпy przez milicj~. Rodziпa za wбdk~ і do milicji. Сі 
mбwict, ze juz go wypusci\i, а tymczasem оп juz піе zyl, zabili go 
і spalili. 

)ak zgin .. l "Ostap"? 
Nasi go rozstrzelali. Powstala taka sytuacja, zresztct sam musialem 
j<t koitczyc. Ро froпcie па hura zacz~lo si~ u паs tworzeпie sotпi, ku
reпia. Przybyl kureппy "Jurczeпko". SzkoШ kureit, паst~рпіе chcial 
przeprowadzic па Wolyn. Na Bugu Ruscy go rozbili, Ьо kuren byl 
taki, ze rozbHaby go jedпa czota, chociaz bron mieli. Z mojej wsi po
leglo dwбch, miedzy іппуmі Gieпek Worobij, іппі ро krymiпalach, 
duzo zgiп~o, cz~sc wr6cHa. "Jurczeпk~" zlapali czy to moze bylo 
umбwioпe ... ? Nikt піе wiedzial, со si~ z піm stalo. W koncu ро uply
wie gdzies рбl roku NКWD utworzylo w Sokalu grup~ strybk6w, 
gdzies 25 ich bylo. Z ")urczeпkct" па czele, przed wojпct mбgl miec 
kaprala, teraz dali mu starszego lejtпaпta. І zaczctl пaszych tropic. 
Wiedzial wszystko і wyaresztowal mas~ пarodu. Caly пadrejoп zo
stal zdezorgaпizowaпy. 

Dowбdztwo okr~gu wojeппego przyslalo "Woroпego", zeby robic 
porzctdek. Najpierw wzictl si~ za prowidпikбw. Gdzie twoje miejsce? 
Кilku rozstrzelal, [wykoпywala to] bojбwka ")аsепіа". А ")urczeпko" 
hula dalej ... 

)ak w listopadzie 1944 r. zostalem гаппу, do kwietпia dali mi 
spokбj, аІе potem dostalem wladz~ па пaszej Zakerzonszczyiпie. 
W kwietпiu zostalem wezwaпy przez lctczпika pod Uhryпбw. ВуІ juz 
"Zепоп", "Harmasz", czyli Slawek Нladki, ktбry byl przed "Prirwct", 
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ale potem si~ zarazH і ... Otrzymalem oddzial, z 80 ludzi, oddzial do 
zadan specjalпych3• Dwie czoty і troch~, Ьо trzeba bylo prowadzic 
wywiad, koпtrwywiad. Przyszlo mi likwidowac ")urczeпk~". А tеп 
jezdzH, dostal samochod. PochodzH z Siebieczowa, dokctd przyjez
dzal do rodziпy. Polowal па піеgо ")ahoda", polowalem ja, а оп, skur
wysyп, wszystkich mial w dupie. Chytra byla zaraza, Ьо пajgorzej, 
jak swoj па swego, jak si~ zпajct. 

Raz tak dal mi ро kosciach ... Pod samym Boratyпem. Zwiad do
пiosl, ze b~dzie jechal z Sokala do Siebieczowa. Dobra. Za wsict przy 
drodze stala stodola. Mialem 20 chlopakow і 17 karabiпow maszy
пowych! То byla okropпa sHa оgпіа! Chlopcy byli tacy, ze ksi~zyc 
Ьу darli z~bami. Przyszlismy. Nikt поsа ze stodoly піе wystawi. Cze
kamy. W посу przyпoszoпo паm jesc. Czekamy. Drog~ zamiпowa
lismy. Siedzimy. W poпiedzialek піе ma. We wtorek піе ma. Gramy 
w karty, kladziemy si~ spac. W dzien z Boratyпa p~dzi maly chlo
pak: "Chlopcy, uciekajcie, idct Sowiety!". No kurwa jego mac! Skctd 
si~ skurwysyпy dowiedzialy? )eszcze 10 miпut і zпalezlibysmy si~ 

w okrctzeпiu. Byl chyba lipiec. Му w zboze і опі w zboze. Sieje ich 
diegtiar! Kaz~ utworzyc tyralier~ і si~ przebijamy. Dwoch mi gіпіе, 
kurwa jego mac, jedeп піе dal juz rady uciekac, sam si~ zastrzelil. 
Oderwalismy si~ od пісh. 

Za jakis czas dostaj~ wiadomosc: jutro ")urczeпko" b~dzie w Sie
bieczowie. W посу wszyscy tam! Оп tez mial swoj wywiad. Zasie
dlismy pod gorzelпict. Zrobimy z піеgо sieczk~. Siedzimy caly dzien, 
lato, bron gotowa, az si~ blyszczy. Strzal w Siebieczowie. Coz, trze
ba si~ zbierac, chcemy cos zjesc. Okazuje si~ со? Byl ")urczeпko"! 
Skurwysyп przyjechal z drugiej stroпy. Dwa moje roje tez tam staly, 
ale tylko do pierwszej, potem zabrali si~ do Sawczyпa, Ьо stamtctd 
pochodzH dowodca. А оп wtedy przyjezdza. Aresztuje dwie osoby. 
І Щ samct drogct wraca. Na drugi dzien robi~ z tymi dwoma rojami 

3 ВуІу to oddzialy w ramach SB przeznaczone do dzialan wojskowych. 
Ро ukrainsku okreslano je jako .. widdH okremoho pryznaczennia" і uzywano 
skr6tu .,WOP ... Рог.: ( ... ] oddzialy WOP ЬуІу to jednostki czysto wojskowe, dzia
lajqce па terenach, gdzie nie ЬуІо stalych oddzial6w UPA. Z koncem 1945 r. ( ... ) 
zostaly wlqczone do UPA. AIPN BU 0259/54, t. 1, Protok61 przeshlchania Pio
tra Fedoriwa .. Dalnicza", 27 maja 1948 г., k. 165. 
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zbiбrk~. Dwa kroki do przodu. Bron w kozly. Dwa kroki w tyl. Rojo
wemu kaz~ wyst<}pic. Rozkaz: za піеwуkопапіе rozkazu rozstrzelac. 
Pach! Копіес. 

Nie mogl tego zrobic "Zenon"? 
Nie "Zепоп", а "jasen", оп mial "jaseпia" od tego, od egzekucji. То nie 
ЬуІа sprawa "Zепопа". Му, jak mielismy materialy па kogos, przeka
zywalismy "Zепопоwі", ale tu chodzilo о пasz oddzial specjalпy. 

Ро jakims czasie slysz~, ze "Jurczeпko" pokazal si~ kolo Choro
browa. Blizej ЬуІ "Duda". Na furmaпki і w bialy dzien przez War~z 
do Oszczowa. Kaczynski z МО z War~za trzymal z паmі. А "Jurczen
ko" juz mial wjezdzac do War~za. "Duda" postawil swoich па skarpie 
і jak dali, to апі jedeп zywy піе wyszedl4• 

Wгocmy do inspekcji "Woгonego" z Wolynia. Spowodowal оп 
~mіегс takZe innych ludzi oprocz "Ostapa"? 
Кilku dowбdcбw z пaszego tereпu. Przeprowadzil czystk~, пiektб
rych zdjctl ze staпowiska, Ьо піе wszyscy ЬуІі па swoim miejscu. 
"Wогопу" to ЬуІ dobry dowбdca. Pozпalem go па Ukraiпie. Przepro
wadzal iпspekcj~ пaszych oddzialбw. Nasza sotпia mial Ьус prze
rzucoпa do Polski, z Polskct sprawa wtedy jeszcze піе byla wyjasnio
пa. Przyjechal wtedy tald:e taki "Bat'ko", to wlasciwie оп wizytowal. 
Siedzielismy pбlkolem, pytal о пastroje, jak si~ cz!ljemy, jak zapa
trujemy si~ па panstwo ukrainskie. Wi~cej si~ піmі піе spotykalem, 
przeszlismy па zakerzonskct Ukraiп~. 

Wybiegli~my do pгzodu. Wгocmy do seminaгium duchownego. 
Mialem Ьус ksi~dzem, ale z przymusu. Wlasciwie to chodzilo о to, 
аЬу zdobyc wyksztalceпie. Ро ukonczeпiu pierwszego roku pojecha-

4 
[ ... ) w dпiu 28.8.1945 r. w od/eglosci jedпego kilometra od wsi War~i w kie

ruпku па Dolhobyczow zostal zatrzymaпy samochod Armii Czerwoпej 2. pulku 
Straiy Graпiczпej z Sokala przez Ьапd~ UPA w sile 12/udzi, w uпiformach Stra
iy Pograпiczпej pod dow6dztwem .,jahody': Вапdусі zatrzymali samoch6d pod 
pretekstem sprawdzeпia dokumeпt6w, паst~рпіе ostrzelali Strai Pograпiczпq, 
w wyпiku czego padlo 14 iolпierzy Armii Czerwoпej z lejtпaпtem ,Jurczeпkq" па 
czele. AIPN Lu 08/260, t. 1, Pismo szefa PUBP w Hrubieszowie Wlodzimierza 
Atlasiuka do WUBP w Lublinie, 14 kwietnia 1946 г., k. 14. 
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lem па wakacje. Mialem wracac, jak zacz~a si~ wojпa. Niebawem па 
Solokii ustaloпo graпic~. 

Witaliscie Niemcow? 

Nie. 

ВуІо strzelanie do wycofujctcych si~ zolnieгzy polskich? 
Tak, ale tez jedпego z пaszych z orgaпizacji Polacy kolo Oserdowa 
zastrzelili. Zdarzylo si~ to w trakcie rozbrajaпia, czy rabuпku, zalezy 
jak to пazwac. Ofiara pochodzila z Oserdowa. 

Со ЬуІо dalej? 
Przyjechali піеmіессу greпszuce і obsadzili gгапіс~. Pustka. W domu 
bieda. Przez zim~ pracowalem w cegielпi. Dobre bylo to, ze ze Lwo
wa do Belza ucieklo duzo profesorow. Zacz~o si~ tworzeпie gimпa
zjum ukrainskiego і szkoly haпdlowej. Rad піе rad, ale od 1 wrze
sпia 1940 г. zapisalem si~ do szkoly haпdlowej. М iп<tl rok 1941 г., 
1942 г., а w 1943 г. z przyszlego ksi~dza zostalem haпdlowcem. 

W szkole dzialala OUN? 
Tak, рг~zпіе, ale піе пalezalem do піеj. Nie сі<}gп~о mпіе і mi пikt пi
czego піе propoпowal. Szukalem ргасу, chcialem pom6c mamie. Dy
rektor haпdl6wki Demczuk skierowal mпіе do swojego zпajomego 
do sp6ldzielпi w War~zu, zostalem ksi~gowym u jej szefa Welyczki. 
Tymczasem wsz~dzie zacz~o si~ pieklo, trwaly mordy па Chelmsz
czyzпie. Jak Welyczko chcial jechac ро towar, bral 2 policjaпtow 
ukrainskich. Komeпdaпtem posteruпku byl Pawuk z Brzezaп. Jed
пego razu сі dwaj і bulawпy Zahoroda pojechali samochodem do 
Hrubieszowa ро towar. Nie ma ich і піе ma. Ро jakichs dw6ch godzi
пach ucieklo dw6ch policjaпtow. Polacy zatrzymali ich kolo Were
szyпa. Nasi skoczyli do rowu і dwaj si~ Ьгопіс. Pawuka zabili, jego 
czapk~ z Tryzubem rozerwali bagпetem. Zaczyпaly si~ mordy maso
we, w 1944 г. to juz bylo straszпe: Polacy wypalili Chelmszczyzп~ od 
Hrubieszowa az ро Bug. Z drugiej stroпy zblizal si~ froпt. Zaczyпaj<} 
mпіе пamawiac do ucieczki z Niemcami па Zachod. Jedпak orgaпi
zacja z War~za juz zacz~a ze mп<} rozmawiac, powstawaly sotпie, 
по і dziewcz~ta robily swoje. Pojechalem do domu і juz пast~pпego 
dпіа zjawH si~ staпiczпy Lisiecki і zapytal, czy chc~ isc па szkol~ 
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oficers\Gt w Karpatach. Karpaty byly daleko, ale powiedzialem: "Do
bra". "No to па паst~рпу wieczorem bctdz got6w". W um6wioпym 
czasie ja, Leskiw z Вudупіпа і jeszcze dw6ch spotkalismy si~ w Bel
zie u Morhaly. Zпalem go z UDК. Spojrzal па паs: bylismy bez Ьrопі. 
А to wies, staпica, роwіппа zadbac dla паs о bron. Lisiecki jct mial, 
ale піе dal. No dobra, prowadzct паs, juz pi~ciu, bez Ьrопі. Potem dali 
furmaпk~ і skierowali па szkoleпie saпitarпe. ProwadzH je Sawka 
"Safroп" z Krystoпopola. Lekarz. Dostalismy bron і w Karpaty, аІе 
okazuje si~. ze jest za р6zпо. Przydzielajct паs do sotпi, gdzies pod 
Kamioпkct Buskct. а potem si~ zobaczy. 

Wola Radwaпiecka. Реlпо пaszego wojska, prawie koszary. Szko
leпie wojskowe. Mauser, 50 пaboj6w, graпaty, czapka. Dali mпіе do 
"Nedoluhiego". Pierwszym czotowym byl"Nedola", drugim "Sribrпy", 
trzecim "Каlупа". Wi~kszosc паs pochodzHa z okolicy Radechowa, 
Stojaпic. Dow6dcy паsі, dryl пiemiecki, tylko komeпda ukrainska. 
Szkolili паs tak, dali паm tak, ze wyszlo z паs wojsko. Przewazala 
bron automatyczпa, Ьо w lesie tylko опа si~ sprawdza, Ьо w lesie 
walka jest па blis\Gt odleglosc. Wazпy byl zwiad, ро kilka kilome
tr6w w glctb. W mi~dzyczasie mielismy wiele walk, Ьо partyzaпtka 
sowiecka z Wolyпia przedostawala si~ w Karpaty, gdzie паsі ich roz
bili. Mielismy tez dwa boje z Niemcami. 

Zbi6rka czoty "Niedoluhego". Z plecakami і broпict. Nikt піс піе 
wie. Z koloпii radwaпieckiej wyszlismy do lasu." ProwadzH паs 
chlop. Zrobilismy kolo і zaszlismy od Kamioпki StrumHowej. Zaj~
lismy staпowiska kolo tor6w kolejowych pod jastrz~bicct. Czekamy 
і wysylamy zwiad. Trzech chlopak6w, takich, со spod suki jajka wy
biorct. Wr6cili і m6wict. ze widzieli staпowiska karabiп6w maszyпo
wych bolszewickich partyzaпt6w, wozy saпitarпe, пawet armatk~. 
b~dzie z 40 luda. Zaczctl padac mоспу deszcz. Dowiadujemy si~. ze 
Moskale sct w іппусh miejscach obstawieпi przez іппе пasze czoty. 
Maj, zimпo, а czlowiek lezy za krzakiem. Міп~а пос. Rапо poszedl 
ich kоппу zwiad. Dw6ch, w papachach. Za піmі suп~a reszta. Szli 
jakby па jawor6w. Podpuscilismy ich па jakies 20 metr6w і jak da
lismy (оgпіа]! Не, kurwa! Му па ob6z. Nic tam піе zdobylismy, tylko 
armatk~ 45 mm, bez zamka і пaboj6w. Reszta, chociaz byla obsta
wioпa, wysmykп~a si~. Poleglo z 20, wi~kszosc zabrali і pochowali 
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па zwirowпi w )astrz~bicy. То byl dziwпy oddzial, do walki пadawa
lo si~ ich z 200, аІе opr6cz tego kobity, dzieci, masa rodziп. Zabierali 
z sobct rodziпy, пiekt6re prowadzili пawet z Wolyпia. 

)ak wyglctdalo starcie z Niemcami? 

Kwaterujemy sobie w пajlepsze, а tu alarm! Pictta гапо. Wysuwamy 
si~ па Radwance. Niemcy przyszli przez )astrz~bic~ do Radwaпiec. 
ВаtаІіоп, swietпie uzbrojeпi. Му bylismy przygotowaпi па atak czo
lowy, а сі skubancy, реwпіе mieli zwiad, zaszli паs, zablokowali паm 
las, zebysmy піе mogli si~ wycofac. Опі siedzieli w lesie juz od 12. 
w посу! Nasze st6jki ich zauwazyly. Alarm! Starlismy si~ z піmі pra
wie od razu. 86j toczy si~. ze az trzeszczy! То byl пiemiecki oddzial 
froпtowy, zalegli і ргаІі. Nagle bach-bach!? Со to? Niemcy, gdy za
uwazyli, ze zwictжtlismy si~ w walce z піm па dobre, ruszyli z drugiej 
stroпy. Odwr6t. U паs z 50% bylo ludzi z SS, rozbitk6w z batalioп6w 
пiemieckich. Troch~ ich zlapali і jak ich obejrzeli, od razu rozstrzela
li, а пaszych dali do obozu. Zgiпctl wtedy "Sribrпy". Pochowaпy w Ra
dwancach. 

Potem mielismy z Niemcami drugi b6j, juz пadszedl froпt. Szli od 
Beresteczka па Sokal і Bug. Му bylismy w lasach kolo )astrz~bicy. 
[Niemcy] wlezli do lasu, аІе jak im tam dalismy, to z lasu ich wyrzu
cilismy. Nic паm to піе dalo, Ьо si~ rozkoпspirowalismy. 

Wrol:my do szkolenia. 

Na swoim przykladzie jako szeregowego strzelca, takim wtedy by
lem. Wybrac sobie pseudoпim. "Zahrawa". Przydzial do roju, czoty 
і sotпi. Starszyzпa byla przewazпie z batalioпu "Nachtigall". Кilku 
bylo ро szkole podoficerskiej z dywizji "Halyczyпa", esesi. Nie bylo 
samouk6w, oficer musial Ьус wyszkoloпy па 100 %. Nas obowict
zywal podr~czпik podstawowego szkoleпia strzeleckiego. Zbi6r
ka, marsz, marszobieg, budowa mauzera і dziesicttki, strzelaпie, 
zasady ataku, оЬгопу, mіпоwапіе. Ро poludпiu obiad і szkoleпie 

polityczпe. 

Ро fгопсіе sotni~ podzieloпo. "Niedoluhy" z osobпct sotпict po
szedl w swojct stroп~. pseudo zmieпH па "Szumski". Gieпek t.obaj 
"Nedola" zmieпH pseudoпim па "Sztyl", wzictl mпіе do siebie, do пo
wej sotпi. Mialem diegtiara. 
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Stalismy za Stojaпowem pod Beresteczkiem. Kr~cilismy si~. 

duzo potyczek. Az przyjezdza sоtеппу "Czeremosz", dawпy eseso
wiec z dwoma z осhгопу, і bierze mпіе do szkoly podoficerskiej. 
Zebrali паs ze 100 і zaprowadzili pod Brody. То duzo wykladali 
о taktyce. Szkola juz si~ miala konczyc, byl gdzies pazdzierпik, jak 
okrctzyli паs w tym lesie. Bylo паs z 4 sotпie, w tym 2 szkoleпiowe. 
Со ciekawe, mielismy wyklady, godziпa gdzies 13., а опі, miпctw
szy posteruпki, podeszli jakies 100 metr6w do паs. І od razu otwo
rzyli ogien! Dali паm tak, ze wybuchla рапіkа. Ucieczka do lasu! 
Niekt6rzy bez Ьгопі, Ьо zostala w пamiotach. jedпak odpowiedzie
lismy, walimy w пісh, а\е піе wiemy, czy z drugiej stroпy tez nie 
idct. W koncu chyba komeпdaпt szkoly "Czeremosz" rozkazal jednej 
czocie zajctc оЬгоп~. аЬу reszta mogla dojsc do siebie. Uciekalismy 
dalej, а\е піе przed siebie, а szybko skr~cilismy pod kcttem prostym. 
Za паmі kагаЬіпу wаШу z calej sHy! Oderwalismy si~, tylko czota 
ochrony niepotrzebпie zaj~la stanowiska w rowie. Ruscy okrctzyli 
ich z lewej і z prawej, wybili do jednego, gdzies 40. Wr6cilismy па 
to miejsce па drugi wiecz6r. Krew, slady, trupy, takze te z obozu, 
zаЬгапе. 

No і kопіес szkoly podoficerskiej. Zadпych stopпi пikt піе dostal. 
Sotпi~ "Czeremosza" przerzucili pod Sokal. Odbyla si~ konceпtracja 
З sotпi gdzies tak kolo Komarowa, przybyl "Hromowy". "Czeremosz" 
mial dostac kuren і przejsc па Lubaczowszczyzп~,'bo Ruscy dawali 
паm tak mоспо, ze mielismy przejsc па tегеп Polski. Kwaterowali
smy pod lasem w stodolach, w domach, gdy паd гапеm па пaszym 
posteruпku odezwal si~ kагаЬіп maszyпowy! Zbi6rka і do \asu! А сі 
ЬуІі і w lesie. jakimi drogami chodzHy пasze st6jki ... ? Wypadlismy 
z kwater і od razu szturm па \as, zeby паs піе okrctzyli. Odrzucilismy 
ich jakie 100 metr6w w glctb \asu, а ich bylo jak szaranczy! Zlapa
lismy troch~ tej holoty, w torbach піс, czapki nowe, піе spiczaste, 
z 2 cebule і ziemпiak w torbie: chlopcy z Tarпopolszczyzпy, kt6rych 
zmobilizowali і pchali па паs. Wypychalismy ich dalej w las і tak tlu
klismy si~ z піmі do godziпy 4. ро obiedzie. Zostalem гаппу, odsta
wili mпіе do jastrz~bicy ... 

)ak doszlo do zranienia? 
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Dostalem, ale jeszcze moglismy uciekac, to pod pachy ... Przebilismy 
si~ w lasy jastrz~bickie. Bylo паs z 50. 

Reszta zostala zabita? 
W partyzaпckiej taktyce jest taka prosta zasada: jesli sytuacja jest 
zla, to kazdy przebija si~ jak moze, sam czy w grupie. Wyzпaczoпe 
byly puпkty zbiorcze, gdzie ро 1-2 dпiach пalezalo si~ zglosic, а піе 
uciekac do mamuпi па cieple mleko. Niekiedy ро prostu trzeba bylo 
si~ rozproszyc, Ьо iпaczej mogliby zgiпctc wszyscy. 

W jastrz~bicy пaszych пapchalo si~ juz za duzo, to dali mпіе do 
Zubkowa. Tam lezalem od listopada do chyba 10 styczпia. Toczyly 
si~ straszпe oblawy, паsі chowali si~ ро strychach, jak zajctce, kupa 
ofiar, wypaloпe wsie, wywozy па Sybir. Przed swi~tem jordaпu liпict 
lctczпosciowct z SDkalszczyzпy przeprowadzoпo mпіе па Ukraiп~ za
kerzonskct, chcialem zпalezc si~ w stroпach rodziппych. W Zubkowie 
пikt za mпct піе plakal, Ьо sytuacja byla ci~zka, а tu mialem si~ zglo
sic do swoich. Najpierw traШem do Zawiszпi, tam si~ dobrze wyspa
lem ро przejsciu Bugu. W domu zпalazlem si~ па jordaп. Do kwietпia 
jeszcze si~ kurowalem, odwiedzalem rodziп~, zпajomych. Dzialac za
cцlem od kwietпia, ро tym, jak przyjechalo dw6ch і powiedzieli mi, 
ze mam si~ zglosic w Uhryпowie, пajlepiej z broпict. Mialem паgапа. 
Zawiezli mпіе zпапі mi СугуІ tys і Wysocki, obydwaj z Przemyslowa. 
І od razu do "Zепопа". Wypytal mпіе, gdzie sluzylem, kiedy wr6ci
lem, jak si~ czuj~. "Со myslicie robic dalej?" - zapytal. "Dalej walczyc" 
- powiedzialem. "Dam wam oddzial. Dacie sobie rad~?" - "Zobacz~". 

- ,.Zostaпiecie dow6dcct oddzialu do zadan specjalпych". 
Byla to апі boj6wka, апі sotпia. Chlopcy z пaszych stroп, trzeba 

ЬуІо ich przeszkolic, Ьо wczesпiej pukп~li raz czy dwa, jak to samo
obroпa ... B~dziecie podporzctdkowaпi bezposredпio «Woroпemu))" 
- powiedzial ,.Zепоп" і wskazal па Wasyla Tkaczuka, wczesпiej ko
meпdaпta policji w Bclzie, mieszka teraz gdzies kolo S~popola. То 
піе byl tеп "Wогопу", kt6ry byl dow6dcct okr~gu wojeппego. ,.Zе
поп" m6wi mi о tych sprawach, а tеп, "Woroпy", przy tym ЬуІ оЬес
пу, реwпіе byl czloпkiem sztabu. 

Mialem oddzial, mlody wesoly chlopak, swiat przede mпct ... 
Nast~pпego dпіа przyszedl ,.jasen" z boj6wkct. Mialem chlopc6w 
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z Betzczyzny, jaworowszczyzny, gdzies 70, potem dolctczylo wi~cej. 
Do oddzialu dodali mi ludzi z bojбwki "Zuba", zostal u mпіе czoto
wym. Czotowym byl tez Maпdziuk "Hraпat'' z Wierbictza, Ьо byly 
dwie czoty. Mialem tez sledczych, zwiadowcбw, jak Teodor Bahпiuk 
"Sycz" z War~za. 

W SB sluzyli tacy ludzie, jak japoftscy kamikadze. Wybieraпo iп
teligeпtпych, пajlepiej z wyksztakeпiem. То byli ludzie реwпі, пa
prawd~ реwпі. Przysi~galismy, sam przysi~galem, ze zywy піе od
dam si~ w r~ce wroga. Мбwіопо, ze wrбg moze zabrac bron tylko 
z rctk trupa ... 

Za darmo паs піе karmioпo ... Na War~z poszedl "Jahoda" z tor
pedami і ja. То byla robota esbecka, Ьо mialem z 15 adresбw do
пosicieli. Puscilismy rakiet~ ... Zgiпctl wtedy mбj kolega Ogrodпik. 
Wczesпiej poszedl па Sybir. Tam wstctpH do armii Berliпga5 і z woj
skiem przyszedl do паs. Dali go па UB do War~za. Przyjezdzal do 
Wierbictzct do ojca і matki. Pech chcial tak, ze jak па wieczбr okrct
zylismy War~z. оп wracal skctds ze szturm6wkCJ. Wlazl па zasadzk~. 
Nasi chcieli go zatrzymac, а tеп za pistolet, tylko wrrrr .. ! Taki los, 
prawda? 

Wrotmy do pocцtku panskiego dowodzenia oddzialem. 
Kazdemu dowбdcy zostal przydzieloпy rejoп dzialaпia. Nie mozпa 
byto latac Вбg wie gdzie. Rejoп taki а taki, podporzctdkowaпy "Zе
попоwі" і "Prirwie", Ьо wtedy byl "Prirwa", przed піm byl ktos іппу, 
"Harmasz", со піе wrбcH ро ktбrejs akcji, mial si~ leczyc czy jak ... 
Nie, szedl па Hrubieszбw, аІе slad ро піm potem zgiпctl. jego brat tez 
szedl, "Moroz" z mojej bojбwki, pochodzH z Wierbictza. 

W ktorym rejonie pan dzialal? 
)а mialem пadrejoп, to bylo tak: gmiпy Betz, War~z. Zabuze, Kry
styпopol, od Zabuza ро Oserdбw, gdzie піе mialem juz піс do gada
пia. Tam operowal "Kruk", tam mieli swojCJ SB. jesli miala odbyc si~ 
wi~ksza akcja, wtedy szedlem ja і "Woroпy", ktбry odszedl gdzies ро 

s Zygmunt Berling (1896-1980) - general Wojska Polskiego; w 1943 г. 
dow6dca 1. DP im. Tadeusza Kosciuszki; w 1944 r. dow6dca 1. Armii Wojska 
Polskiego. 
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miesictcu, byl ро Berezie Kartuskiej, поgі, reumatyzm, cos takiego. 
Bezposredпim dow6dcct zostal "Zепоп". Мпіе dali па miejsce "Wo
roпego". А zatem to byl m6j rejoп, ale jak odbywaly si~ akcje, jak 
przesiedleпie w 1946 r. і tгzeba bylo wysadzac mosty, "Zепоп" mпіе 
scictgal, kazal isc па przyklad па Hrubiesz6w. Bylem dyspozycyjпy. 
То bylo wojsko, а піе ze mam rejoп і spok6j. 

)ak pnygotowywal pan sw6j oddzial? 
W bardzo prosty spos6b. Теп oddzial byl skoszarowaпy, пikt піе 
m6gl zaglqdac do domu. Najcz~sciej kwaterowalem jak Myc6w, 
Leszczk6w, w lasach, zywпosc mielismy zmagazyпowaпct albo do
wozili jq іпtепdепсі. Niekiedy kwaterowalismy we wsiach. Szko
leпie. Mialem wyszkoloпych rojowych і czotowych. То опі szkolili 
strzelc6w: ро pierwsze budowa і obsluga kilku rodzaj6w Ьrопі, ро 
drugie taktyka walki partyzaпckiej. Trwalo to z 3-4 miesiqce. Szko
leпia polityczпego піе bylo zbyt wiele. 

)aki to ЬуІ element ludzki? 
R6zпy. Najgorzej bylo wtedy, jak пastctpHa wyw6zka, wtedy z polo
wa wyjechala па Ukraiп~. Теп zachorowal, tеп chce si~ zепіс. Zgoda 
zalezala ode mпіе, піе pytalem si~ "Zепопа" czy "Prirwy", mialem 
takie prawo. Na sH~ пikogo піе zatrzymywalismy, pozostawilismy 
tylko пaprawd~ potrzebпych. Zresztct. gdy ktos si~ оzепН, to z піеgо 
juz піс, jak z tego Maпdziuka, піе zostawalo. ОzепН si~. dziecko, to 
jaki z сіеЬіе czotowy? Sam go zdjqlem. Niby піе chcial ... Zlapali go, 
rozstrzelali і па tym si~ skonczylo. "Zub" pozostal do konca. Ро wy
w6zce zostalo mi 30-35 zolпierzy. Zakaz піе mial seпsu. Ро pierw
sze ludпosc zostala juz tak zostala tak przerzedzoпa, ze zacz~lismy 
tracic рапоwапіе w tereпie, паd kt6rym wczesпiej paпowalismy, ро 
15 rodziп we wsi. То zпaczy paпowalismy паd sytuacjq о tyle, ze po
zwolilismy im па wprowadzeпie admiпistracji і juz tylko odgryzali
smy si~. mscili, jedпak ... Utгzymywaпie czy rozbudowa oddzialбw 
піе miala juz zadпego seпsu, taka byla prawda, polityka і sytuacja. 

Kto pnyszedl па miejsce Mandiuka? 
Jedeп z Cehtowa, sluzyl w esesach, pseudo "Maly". Slyszalem, ze 
mieszkal potem w Olsztynskiem. 
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MogJ pan sam dobierat ludzi do oddzialu? 
Mialem takie prawo, ufano mi, tylko zglaszalem, kogo przyjctlem. 
Mialem tez prawo zwalniania czlonkбw oddzialu, dala mi je SB. Mia
lem nawet prawo karania, jeslibym cos stwierdzH, chociaz to w za
sadzie nalezalo do ,.jasenia". А przypadkбw takich, niekoniecznie 
odnosnie moich ludzi, а cywi\i, bylo masa. Niektбrych wykrywa\i
smy, niektбrzy przychodzili і zglaszali sami, ze ich zawerbowano do 
wspбlpracy na Sowiet6w. Przyszedl raz taki z Przemyslowa. Bylby 
nie przyszedl, gdyby nie taka sprawa. Pogranicznicy przeszukiwa
li domy, szukali partyzantбw, а w rzeczywistosci kapitan Smetana 
przyszedl do niego ро materialy. І zastal ЬаЬ~ z sctsiedztwa. Kazal jej 
wyjsc, Ьо chcial z tym chlopem pogadac. Та przyleciala і mi powie
dziala: ,.Wiesz, со і jak ... ". А ten wieczorem tez przychodzi do mnie 
і zglasza, ze kazali mu wspбlpracowac. W rzeczywistosci wsp6lpra
cowal moze z rok wczesniej. )а do ,.Zenona". No dobra. Chlop zaniбsl 
Smetanie to, со mial zaniesc, wykonywal zadania, Ьо go nie zamkn~
li. Pilnowalismy go moze z 2 miesictce, і ... 

Nasylali na nas takich z Lublina і Zamoscia. Raz przyszlo 2 ,.han
dlarzy". МіеІі mundury frontowe, pasy, nawet bron. Wzi~lismy ich. 
jeden mбwi: ,.Chc~ zyc, handlowac, przy okazji podpisalem zobo-
wictzanie, ze jak gdzies spotkam oddzialy ... ". Uprzedzilismy о nich 
reszt~. Niektбrych sami zawerbowalismy ... То byly ciekawe sprawy, 
specja\ne. Mielismy swojct siatk~, bardzo silnct, ро Zamosc і Hru
bieszбw, аІе juz nie starczalo sH, Ьо wszystko si~ roz\atywalo. Nie 
zdarzalo si~ jednak, zeby w nocy przyszedl do wsi polski oddzial 
і jeszcze tej samej nocy nie zostal zaalarmowany caly rejon. Robily 
to zwlaszcza kobiety, dziewcz~ta. 

)ak ЬуІ uzbrojony pana oddzial? 
Uzbrojenie bylo bardzo silne, ty\ko bron automatyczna, w tym ,.dzie
sicttki". Na jeden rбj przypadaly З karabiny maszynowe. Z ЗО auto
matбw zakopalismy w \esie, Ьо ро З nie b~dziesz na sobie nosH. Bar
dzo duzo bylo przypadkбw rozbrajania, duzo umawialo si~ z nami, 
ze zostawict bron. Zolnierze nie uciekali, zglaszali, ze wlasnie chcieli 
oddac bron. А my tez juz nie mielismy jej komu dac. 

)ak ЬуІо z akcjct w Chorobrowie? 
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Опі przyjechali jakby па akcj~ zпіwп<\, ze Ь~d<І kosic. Zaпocowali 
w czytelпi, z 20, wojsko, а піе milicja, Ьо milicja war~zka і tak z паmі 
wspбlpracowala. Wojska tego powazпie w оgбІе піе traktowalem, 
Ьо powiem рапu, ze mialem takCІ przygod~. jestem ja і tеп "Sycz", 
ро wysiedleпiu w 1946 г. w mojej wsi, ladпy dzien, polozylismy si~ 
troch~ роораІас. Ludzi we wsi malo, zboze па polach реlпе, wysy
puje si~ z klos6w. Mialem przy sobie waltera, "Sycz" pepeszk~. Za
drzemalismy. Nagle: bu-bu-bu-bu! Zrywam si~, patrz~: jedzie wбz, 
za піm kosiarka, па wozie 2 zolпierzy z pepeszkami, З z karabiпami, 
і jedпa kobieta. А паs dwбch z pistolecikami па polu! Myslelismy, ze 
pojadCІ, а сі zatrzymali si~ z 20 metrбw od паs. То komeпdaпt WOP 
z Belza przyjechal z zопСІ пakosic sobie zboza. Soltys dal im wбz 
і przyjechali. KoSZC\, potem przerwa. Trzech usiadlo z kobiet<I, dwaj 
poszli do lasu. Со гоЬіс? Rozbrajamy ich? Nie, siedzimy. Strzelac to 
піе sztuka, kiedy za паmі wioska, ludzie uсіегріСІ. Wstajemy і idzie
my do wsi. Mogli posiac ро паs, miп~lismy ich z odleglosci moze 200 
metrбw. Weszlismy do wsi, а сі od razu па wбz і bu-bu-bu z powro
tem. Soltys potem powiedzial, ze komeпdaпtowa З dпі bliska byla 
zawalu serca. Takich пumerбw bylo masa. 

Prosz-: opowiedziet jeszcze о jakims. 
Swi~ta Bozego Narodzeпia. juz рапu mбwHem, ze jak pracowalem 
w War~zu, to mieszkalem па staпcji u Sawki. Mial 2 ladпe dziew
czyпy. Teraz kwaterowali u niego wojskowi. ja juz mialem troch~ 
mieszaпiпy w oddziale, Ьо to bylo ро wyw6zce. Kaska wpadla mi 
w oko ... Podjechalismy w szesciu furmaпkCІ, potem idziemy pieszo, 
kагаЬіп maszyпowy, dziesiCІtka, reszta bron automatyczпa. Noc 
ksi~zycowa. Zachodzimy do Sawki па podw6rze. Gospodarz wla
sпie, gdzies о godziпie 10. wracal z obrzCІdku, przyswiecal sobie. Nie 
pozпal mпіе. "Со рап tak swieci?" - "Dzis swi~ta, wie рап ... ". 

· Mieliscie па sobie polskie munduгy ... ? 

Tak, wszyscy, to паm pomagalo. jak szlismy па Hrubiesz6w, РоІасу 
m6wili, ze w takim razie опі powinпi поsіс ukrainskie muпdury ... 
Опі ро wojskowemu prawie піе chodzili. А teraz u Sawki weszlismy 
do domu. Tu Sawka mпіе pozпal. Radosc, Ьо doszlo do піеgо, ze ja
koby poleglem. Moze пawet піе wiedzial, czy jestem w partyzaпtce, 
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czy w wojsku. Usiedlismy, wypilismy і wychodzimy. Cholera, parf; 
metr6w od Sawki patrol. Przeszlismy obok siebie, о nic nawet nie 
pytali, ale ta mlodziencza wycieczka nie byla potrzebna ... 

Od czego zacz~a sit: pana dzialalnost bojowa jako dowodcy od
dzialu? 
Rozbilismy gorzelnie. Wif;ksza akcja potem to byl Warf;Z w maju 
1945 г. 

Prosz-: о niej opowiedziet. 
Wlasciwie jeszcze wczesniej mielismy z nimi "potyczkf;", dosyc 
smiesznie to wyszlo. "Zenon" rozkazal "Jaseniowi" і mnie zebrac sif; 
w Hulczu. "Jahoda" byl wtedy niedaleko. Zakwaterowalismy w 2 sto
dolach za wsict. na kolonii, z 60-70 naszych. Rano ruch! Przyjecha
la szturm6wka. "Zenon" dal rozkaz odwrotu na Wasyl6w. Deszcz. 
А oni, cholera, za nami, podeszli moze na 10-1 5 metr6w. "Oddaj 
bron!" - krzyczymy do nich. "Chcesz mnie Ьгас, to bierz z bronict"· 
Nie chcielismy strzelac, to jednego zlapalismy і zabralismy mu bron. 
Doszlismy mokrzy do Wasylowa na odpoczynek. То dziadostwo za
wr6cilo. Nie strzelili ani oni do nas, ani my do nich. 

Rano przerzucili nas do Dolhobyczowa. Wyczyscilismy bron. Pod 
wiecz6r przyszedl "Jahoda". Bf;dzie atak na WaГf;Z. Przydzielono za
dania. Mielismy zlikwidowac najokrutniejszych z UB. Rakietf; mieli 
podwiezc na wozie. Mialem obstawiac drogi z trzech stron, dostf;p 
do wsi і ze wsi. W og6le, jak cos mialo sif; odbyc w tajemnicy, to 
wkraczala SB. "Jahoda" zaszedl od Sulimowa. ja mialem czekac na 
rakietf; і kiedy "Jahoda" zacznie atakowac, tez mialem ruszyc. Tak 
tez sif; stalo. Czf;sc [zalogi] uciekla z komendy do kosciola. Mieli tam 
punkt obronny z erkaemem і dobrym polem obstrzalu. Wszystko 
moze zostac dobre przygotowane, ale koniec moze Ьус r6zny. Pierw
szy natkn<}l sif; na nich Ohorodnik, wspomnialem wczesniej, strze
lanina, mieli czas przygotowac sif;, а opr6cz tego druga sprawa: wie
dzieli о ataku, wiedzial о tym komendant Kaczynski і ten z UB. Nie 
wiedzieli, kt6rego dnia atak nast<}pi, ale wiedzieli, ze to sif; stanie. 
Obydwaj na kilka dni wyjechali, zostali szaraczki, szturmбwka. "Ja
hoda" puscil rakietf;. ТгаfНа w rбg, calego budynku nie rozbil, druga 
poszla w niebo. Tamci byli w zasiekach z drutu і mieli polчczenie 
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z kosciolem. Do kosciola ucieklo ich kilku, w ogбle duzo ich tam 
wtedy піе zgiп~lo, dwбch wojskowych і cos tam jeszcze, ale bez aj
-waj, jak w Hrubieszowie, gdzie zgiп~lo ich duzo. 

Wykurzyliscie tych z kosciola? 
Nie, піе bylo seпsu ich szturmowac. То піе byla пasza taktyka. Ро 
со ich brac, jak опі za dwa dпі sami przyjadct furmaпkct do wsi і jak 
zechcemy, to ich wezmiemy. Moglo zbyt duzo пaszych zgiпctc. Zresz-
4 опі, gdy піе bylo drugiej rakiety, zacz~li odstrzeliwac si~ talde 
z budyпku. Skonczylo si~ па kilku ofiarach. Dzien robH si~ juz kolo 
picttej, trzeba bylo wracac. Akcja піе mozпa powiedziec, ze byla cal
kiem піеudапа: ludzie widzieli, ze ktos si~ піе Ьоі, ze Ьгопі. РоdоЬ
піе poszlismy па Krystyпopol. То byla jesien 1945 r: Najpierw zbiбr
ka, z "Zепопеm" ·przybyl "Sztyl". )а z oddzialem zaszedlem z drugiej 
stroпy. Оп mial dwie rakiety. jedпa poleciala az do ruskich, druga 
to samo. Trzeba zaczctc пormalпy atak, а сі juz skoczyli do okopбw. 
Zdobylismy posteruпek, zпiszczylismy tam wszystko, troch~ ich zgi
п~o і to wszystko. 

І со potem? 
Zabuze, tez posteruпek. Poszlo bardzo lekko, milicjaпci uciekli, spa
lilismy dokumeпty. Byly boje, jak w tym lesie, gdzie byl jaruzelski, 
oblawy. )а піе stosowalem dla swego oddzialu taktyki buпkrбw. Ba
lem si~ tego. Wolalem zgiпctc w otwartym boju. А "Zепоп" ро wy
wбzce ludпosci dal rozkaz, zeby kazdy rбj, talde z oddzialu, mial 
kryjбwk~. Miala tam Ьус przetopioпa slопіпа і іппе rzeczy. W spra
wozdaпiu пapisalem, ze przygotowalem buпkry, ale to byly "buп
kry" па strychu czy cos w tym rodzaju, zeby przeczekac. Моі ludzie 
cos sobie powykopywali, ale byle со. 

Pod Szmitkowem. Oblawa wysiedlencza WP w 1946 r. Zastala 
dwa roje, 20 ludzi, ale піе z mojego oddzialu. Mieli wykopaпe dwa 
buпkry пiedaleko w lesie і jedeп rбj tam wskoczyl do buпkra. Сі po
szli ро sladach і go zпalezli. Сі z buпkra zacz~li strzelac, ale to tak 
jakby mysz z dziury strzelala. А сі zпowu jedeп graпat, drugi ... І со 

bylo ciekawe? W tym buпkrze zпalazl si~ taki "Piet'ka", wschodпiak, 
uciekl, byl u mпіе і jeszcze dwбch takich jak оп, ale z sotпi. jak сі 
zacz~li walic, krzykпctl. ze si~ poddaje. "Piet'k~" wycictgп~li zywego, 
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tamtych z 9-1 О zabili. Wiozct go, ale оп kопіесzпіе chce rozmawiac 
z oficerem. Przyszedt oficer, а ро 2 godziпach przyjechat eпkawe
dysta z Sokala і go zabrali. Potem dowiedziatem si~, ze to byt szpieg 
NКWD w пaszych szeregach. Сі іппі dwaj, jak tylko froпt si~ zblizyl, 
zgtosili si~ do NКWD, wczesпiej stuzyli w sotпiach. Prawda jedпak 
jest taka, ze і my wysytalismy swoich do NКWD czy do Polak6w. 

Napnyklad? 

Hrubiesz6w, wsp6tpracowal z паmі jedeп z UB, Nowak. PochodzH 
z War~za, przerzucili go do UB do Hrubieszowa. Zоп~ miat Ukraiп
k~. jego dobrym kolegct byt пasz zwiadowca "Sycz". jak u паs zacz~o 
si~ rwac, to koпtakty z Nowakiem tez. Dostarczyt паm duzo bardzo 
ciekawych materiat6w о UB. Pracowat z паmі ksictdz Капіа, iпfor
mowat, dostarczat leki. We wsiach byto о wiele lzej, tam, jesli zjawH 
si~ szpicel, ро kilku tygodпiach zostawat rozpracowaпy. Nasze oczy 
і uszy pilпowaty, czy wychodzH w посу, czy przychodzHo do піеgо 
wojsko ... ? 

Porozmawiajmy о "Zenonie". 

Dobry dow6dca. Og6lпie rzecz biorctc to byt cztowiek zagadka. Do
p6ki піе przeczytatem ksictzki, пigdy bym піе pomyslat о піm czegos 
ztego. Az do teraz myslatem, ze піе zyje albo ze przedostat si~ па Za
ch6d. А jak przeczytatem, zrobHo mi si~ пiesmacz~ie і pomyslatem: 
przeciez to m6j dow6dca! Niemozliwe! Brat udziat we wszystkich 
akcjach па пaszym tегепіе. Nie scictgпctl па siebie пajmпiejszego 
podejrzeпia, а sprawy byt г6zпе, czystko esbeckie, kupa zdrajc6w, 
kupa wyrok6w, walk. Nie zawsze brat udziat bezposredпio w wal
ce, ale піе ... jak zatrzymywalismy pocictg, to szedt z паmі, а kula 
піе przebiera. РоdоЬпіе піе chowat si~, jak szlismy па Hrubiesz6w. 
Przed піm z calct boj6wkct sktadatem przysi~g~ OUN latem 1946 г., 
juz ро wyjezdzie ludпosci. "Jasen" ze swoimi tez przysi~gat. Sktada
tem drugct przysi~g~ SB: zywy піе oddam Ьгопі wrogowi. 

ВуІ nerwowy? 

Nerwowy, miatem z піm takct spraw~. Szlismy do Polski. Оп od razu 
powiedziat, ze idzie pierwszy. Dow6dztwo oddat mi. W Uhryпo
wie powiedziat, ze wszyscy jego ludzie przechodzct pod moje do-
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wбdztwo, "Jaseпia" tez. Przeszlismy za Huczw~. bylismy пiedaleko 
Zamoscia. Оп szedl pierwszy, а ja ostatпi. ChodzHo о to, zeby ktos 
піе zdradzH, czy jak, Ьо оп byl czujпy. Chcialo si~ паm ріс. Mielismy 
wiadra, jest wies. Kilku пaszych poszlo паЬгас wody. "Zепоп" przy
latuje: "Zastrzel~ сі~!". Zlapalem za broit і mбwi~: "Со dobrego tym 
zrobisz?". А to і to. "Nie dawalem im rozkazu, ale to со, ze poszli? 
Ukraiп~ sprzedali?".- "Przeciez byl rozkaz, ze піе wolпo!". Mielismy 
isc tak, zeby пikt si~ піе dowiedzial. Tak si~ zdeпerwowal, ze mбgl
by паs pozabijac. 

Jestesmy w lesie pod Zwierzyitcem. Wyk<Jpalismy si~, odpoczywa
my. Z takim jedпym zrobilismy szalas. Przelecial "Zепоп" і wrzesz
czy, ze chyba we dwбch szpiclujemy па піеgо albo па іппусh. Chyba 
chcial mпіе wykoitczyc czy со? Nie ma со jesc. Оп rozkazuje mi isc 
ро swiпi~ do wsi". Zabilismy і przyпieslismy mi~so do obozu. Kazdy 
dostal swoj<J dol~. роsоШ і do torby. Potem odprowadzic jedпego -
ja. Isc odпalezc "Prirw~" - zпowu ja. 

)ak toczyly sit: odpгawy? 

Zadпa піе odbyla si~ beze mпіе. ProwadzH przewazпie оп, czasem 
z "Prirw<J". Wi~kszosc rozkazбw dostawalismy od піеgо. Bylo руtа
піе, со z паmі b~dzie. Bylismy skazaпi. Amпestii піе podlegalismy. 
No to walczyc do ostatпiego пaboju. А jak ktos moze, to піесh idzie 
па Zachбd. Niektбrzy mogli to zrobic, ale wi~kszosc піе. "Wогопу" 
mial dokumeпty і pojechal. Му mielismy tylko broit і odwag~. 

)akie ЬуІу stosunki mit:dzy "Prirwct" а "Zenonem"? 

Hm, піе powiedzialbym, ze dobre. "Prirwa" pochodzH z Sokalszczy
zпy, typowy Galicjaпiп, а tеп to bardziej Chelmszczyzпa. Stosuпki 
l<Jczyly ich пieszczegбlпe, ale піе zeby wrogie, Ьо "Zепоп" byl zdy
scypliпowaпy. Jedeп drugiego uпikal. Nie wiem, со go skloпHo wy
slac mпіе ро пawi<Jzaпie koпtaktu z "Prirw<J", zeby "Prirwa" do піе
gо dol<Jczyl. Moze chodzHo о ich koпtakt z krajowym prowidпikiem 
"Stiahem" ... ? 

Spotkalem si~ "Prirw<J". Mial осhгоп~. ja tez. Nast~pпego dпіа 
wieczorem mielismy razem odejsc. Ja З dпі przychodzHem па umб
wioпy puпkt, а jego З dпі піе bylo. Potem dowiedzialem si~. ze "Prir
wa" do "Zепопа" poszedl і si~ z піm spotkal. Potem przyszedl tu, 
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па Mazury, і dopiero stctd poszedl па Zachбd. Ja zostalem па lodzie, 
moglem liczyc tylko па swбj partyzaпcki w~ch. 

Jaki ЬуІ гefeгent нDunajski"? 

Byl z паmі w tym rajdzie. Pod Krasпobrodem, па szosie z Zamoscia, 
rozkazalem mu staПCIC па czele zapory z dwбch karabiпбw maszy
пowych. Obsluga dol<tczyla do "Zепопа", оп polegl. Za Krasпobro
dem mielismy spotkaпie z wojskiem, паtkп~Іі si~ па паs, rozbilismy 
urz<td gmiпy w Krasпobrodzie, tartak. 

Pгzemyslow zostal spalony. Jak do tego doszlo? 

Przyjechal "Duda", Ьо u паs mieszkala ladпa dziewczyпa Zosia Mu
cha. "Duda" wzi<tl sobie obstaw~ і dwoma parami saft, kawaler, przy
jechal do wsi. Dzieft. Gadka. Nagle we wsi zjawia si~ szturm6wka 
z War~za, z 20, реwпіе zeby zlapac kur~. Ьо takie to bylo wojsko. 
Stal taki w progu і: "Daj tytoft!", "Masz bimber?", "Daj bimber, Ьо сі~ 
zastrzel~!", dalej bal si~ isc. Jedпego razu zabili braci Worobij, wzi~li 
ich і dwie furmaпki, zeby podwiezc. Zопу і ludzie zacz~ szukac. 
Zпalezli ich pod War~zem. Сі w lesie ich zabili, sami siedli, kопіе 
sprzedali. Teraz сі laz<l ро wsi, паsі ich zobaczyli, а byla taka gro
madzka studпia, to postawili па піеj karabiп і tu-tu-tu! Tamci chodu! 
"Dudzie" odeszla ochota do Zosi, usiedli па furmaпk~. pojechali. А сі 
skurwysyпi zebrali si~. ро 2 godziпach przyjezdza ich z 50 z War~za, 
moze і Belza. Okr<tzyli wies і kogo pierwszego ... Matka z dzieckiem 
па r~ku - bach! zastrzeloпa. Druga kobieta: zastrzeloпa. Kariwec
zastrzeloпy. "Bohaterzy" zastrzelili z 8-10 os6b, zapalili p6l wioski 
і pojechali. 

W ksi<tzce czytalem, chyba Jaruzelski pisal, ze Ьапdа, pol<tczoпe 
Ьапdу, diabli wiedz<t іІе, sto sotпi! starlo si~ z wojskiem, аІе Ьапdу 
bylo wi~cej, zolпierze zgiп~li і dwaj cywile, sраІопо dwa domy. Cho
lerпi klamcy! 

Jaka sytuacja panowala zimct z 1945 па 1946 г.? 

Bardzo dobra byla, ludzie jeszcze siedzieli ро wsiach, chociaz 
Chelmszczyzп~ wysiedlili. Jeszcze paпowalismy паd tereпem. РоІа
су піе mieli zadпej wladzy w tereпie, chyba wybory si~ піе odbyty. 
Jezdzili па oblawy, аІе do boju si~ піе rwali, tereпu піе starali sіє; 
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opanowac, Ьо nie byli w stanie. W takim War~zu czy w Belzie stal 
posterunek, z 15 ludzi, na noc chowali si~ ро domach. Niebezpiecz
ni byli sowieccy pogranicznicy, reszta nie przedstawiala wartosci 
wojskowej. Rwac si~ zacz~o dopiero ро przesiedleniu, w 1946 г .... 
А tak to zadnej wartosci wojskowej ... jakby nie wojsko sowieckie, 
to moglibysmy wzi<}c Hrubieszow, nawet Zamosc. Trzeba tez ЬуІо 
wspбlpracowac z Polakami, zeby ЬуІа sHa. 

Jak ЬуІо z sowieckimi zalogami па granicy? Sprawialy ldopoty? 
Wielkie, oblawy robili nie Polacy, а oni. То oni trzymali саІе Zake
rzonie, od Wlodawy na poludnie. Milicja to ЬуІо zero, czasem im si~ 
cos udalo, ale gdyby nie Sowieci ... 

W 194 7 г. zobaczylismy, ze ludzi ро wsiach jest malo. Bieda, zbo
za malo. Nasze szeregi mocno zrzedly, zezwolilismy na wyjazdy na 
Ukrain~. Zdawano sobie spraw~. ze jestesmy juz slab<} sHC} militarn(}, 
jak na Ukrainie, tak і tu. Sytuacja si~ zmieniala. Czy mozna miec zal 
do kogos? Czy do siebie? No ta propaganda, trzecia wojna, nasi spie
wali, cieszyli si~ trzeci<} wojn(}. Zachбd dobrze wiedzial, ze UPA wal
czy, ze Stalin nas wykrwawi, ale im to pasowalo, dobrze, niech si~ te 
narody wykrwawi(}. lle oni wymordowali? Katyft, naszi przywodcy! 
Nie mozna ЬуІо jakos роmбс? Polakom pomagal Londyn, а kto nam 
pomagal? Nikt, nic. Polacy otrzymywali zold w dolarach z Anglii, nam 
nikt nie рІасН. Со ten biedny narod mogl nam dac? Koszul~. jesc і tyle, 
ale pomagali nam strasznie, oddawali ostatni ziemniak ... do konca. 

Slщd panski oddzial bral amunicjt:? 
Zdobywalismy і magazynowalismy. Mielismy olbrzymie magazyny, 
Ьо Niemcy szykowali si~ do obrony na Bugu. W lasach ЬуІо pelno, 
torpedy, amunicji ро same uszy, broni. Tworzenie dalszych oddzia
lбw nie mial sensu. Problemem ЬуІо to, со zrobic z tymi, ktore S(}, Ьо 

to byli ludzie, а nie ЬуІо со z nimi zrobic. Polacy si~ ujawniali, mieli 
amnesti~. Nasz si~ ujawnH і juz go rozstrzelali. UPA? Kula! Potem to 
si~ zmienHo, ale na pocz<}tku ЬуІо tak. 

Со sotdzili о was mieszkancy wsi? 
Ludzie do konca wierzyli w Ukrain~. Szanowali nas, ЬуІу wyj<}tki, ale 
one SC} zawsze. 
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Nie baliscie si~, :іе jednak was wydadzct? 

Nie balismy si~. powiem рапu, kiedy si~ balismy. Balismy si~ ро akcji 
"W". Ludzie zostali tak sterroryzowaпi! Zostalo kilka rodzin, p6lpol
skich tez, r6zпych, аІе z tydzien zylismy samymi jahlkami. Ро spo
tkaпiu z "Prirw(}", jak mпіе zostawH, poszedlem do swojej wioski. 
Tam stoi реwпіе z dywizja. jak si~ dostaп~? Віог~ swoich 2 orlбw 
z осhгопу, wchodzimy do wsi, stoi pulk, пос. Wlezlismy do stodoly 
па sіапо. Копіесzпіе chcialem zobaczyc, kogo zostawili we wsi, Ьо 
wiedzialem, ze ро kilka zostawiaj(}, specjalпie czy jak? Patrz~ przez 
szpar~: z Belza suпie masa ludzi ро wszystko, паsі zostawili wszyst
kiego bardzo duzo. ldzie Магупа Worobcewa, ciotka. Dala przez 
оkпо p6l chleba і pudelko zapalek. ldziemy do Polaka. W пaszej wsi 
przezyli chyba wszyscy РоІасу, jedпego te skurczybyki chyba zabili. 
Baranski siedzi па progu. "J6ziu ... "- m6wi~. а jego zопа: "Pomocy! 
Pomocy!". Со? Diabla zobaczyla?! Tak ludzie ЬуІі wystraszeпi. А сі 
polowali па паs, jak па zaj<}ce. Wsz~dzie zasadzki. Widz~ takich jed
пych ро drugiej stroпie drogi, па skraju wsi. Со гоЬіс? Wtedy піе 
myslalem, ze b~d~ zyl. Ustawilismy erkaem, jak im dalismy! Odcho
dzilismy па Wierbi(}Z. Za паmі we wsi ruch, strzelaпiпa! Nie wiem, 
со tam пarobilismy. 

Drug<} пос przesiedzielismy w Wierbi<}ZU. Z Polski juz przyjez
dzalo dziadostwo ро zboze, czasem kопіа to піе. mialo. Tu mieli 
wszystko gotowe, zboze, domy ... Cos gotuj(}. ldziemy. ВаЬа taka chy
tra, ze jak паs zobaczyla, wlazla па sіапо і пakryla si~ kocem. Spi. jak 
podpalilismy t~ kop~. od razu si~ przebudzHa. jazda, kurwa wasza 
mac! Rwali па Belz az si~ kurzylo. No і juz wali wojsko. Ро со паm 
byla ta brawura? Во to піе odwaga, а brawura. Przeciez wsz~dzie 
zasadzki. Nie mielismy піс do straceпia. Zapieklismy si~. піепаwіsс 
za ргzеІап<} krew. Та піепаwіsс jest we mпіе, rozmawiam z піmі, аІе 
do dzis піе widz~ w пісh przyjaci6l. "А wy mordowaliscie ... ". А wy 
staliscie і czekaliscie z zalozoпymi r~koma?! ... То, ze z Polakami tak 
wyszlo, to oni sami sobie SC} wіппі. Przyszli па пasz<} ziemi~ паs pol
szczyc, zrobic z паs пiewolпik6w, pastuch6w!? lm do dzis, dziadom, 
w glowie Ukraiпa, Ukraiпiec si~ піе miesci. 

Wгol:my do zimy z 1946 па 194 7 г. 
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Spiewalismy "Nocowatem посk~, пocowatem drugc:t, пocowatem 
z tugu па kaliпie і si~ піе rozzuwatem ... "6

• )ak byto? R6zпie, аІе 
przetrwalismy t~ zim~. Zima ta byta ostra, sпіеzпа. Му піе bylismy 
zbyt aktywпi, РоІасу takze. Zacz~a si~ wiosпa, akcja па jak jego? 
Swierczewskiego. Na jakis czas wszystko zamarto. Nie wiedzieli
smy, со пastc:tpi. z g6r przyszta iпformacja, w jaki spos6b toczy si~ 
przesiedleпie. Nie mielismy zamiaru si~ trzymac, Ьо utrzymywaпie 
pustyпi pozbawioпej ludпosci піе miato seпsu. Wiedzielismy, :іе to 
kопіес. Podczas przesiedleпia па Ukraiп~ jeszcze wysadzalismy mo
sty, przeszkadzalismy jakby, chocia:i піе zabraпialismy, а tu? Копі ес. 
Wsp6tpraca z Polakami, аІе па піс, to byt wybryk, kt6ry polityczпie 
піе dat паm пiczego. Przyszty wytyczпe, аЬу ludzi піе zatrzymywac. 
Jak przesiedleпi.e doszto do Lubaczowszczyzпy, otrzymatem rozkaz 
"Zепопа" udac si~ па koпceпtracj~ koto Uhryпowa. Ма pozostac tyl
ko gtt::Ьoko zakoпspirowaпa szkieletowa stuzba Bezpieczenstwa. 
W buпkrze zostat "Jasen", byt mоспо chory, піе wiem, czy sit:: wy
leczyt, czy піе. Byt te:i jego zastt::pca "Grisza", "Bohdaп", "Wadym" 
і trzech chtopak6w. Wszystko. Reszta odeszta. Zostat jeszcze taki 
"Zahulaj" ode mпіе, byt chory. Na drugi dzien z karabiпem poszedt 
do Wart::za і oddat sit:: im w rt::ce. Mato tego: sprzedat mпіе, wszyst
kie buпkry. 

llu zebralo si~ was na koncentracji? 
Koto 80 os6b. Сі, kt6rzy zdecydowali si~ zostac, byli реwпі, :іе do 
jesieпi sit:: utrzymajc:t, mieli dobre buпkry і :iywпosc. Jedпak swoje 
zrobili zdrajcy, Szopiak "Zahulaj" od "Dudy" sypat okolice Chorobro
wa. РоdоЬпіе stato sit:: па Hrubieszowszczyzпie. 

Kto pnybyl na koncentracj~? 
Oddziat "Jaseпia", bez піеgо і "Griszy", z 20 os6b. M6j oddziat ze mпc:t, 
z 25 os6b, і caty sztab "Zепопа", wszyscy jego pracowпicy. Catosc 
"Zепоп" przekazat pod mojc:t komeпdt::. Przespalismy sit:: w szopie 
w doliпie pod wsic:t і w посу пastt::pпego dпіа wymarsz, Ьо РоІасу 
ju:i zaczyпali паs blokowac. Gdybysmy sit:: sp6zпili z p6t dпіа, to od
cit::liby паs, ledwie wysmykпt::lismy sit:: pod Motodiatycze. Przyszedt 

6 Tlumaczenie fragmentu ukrainskiej piosenki ludowej. 
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rozkaz, zeby rozmawiac tylko ро polsku. Kto піе umie, tеп milczy. 
Chcielismy przesiedziec па polskich tereпach. 

Przeszlismy Huczw~. Trzeba bylo si~ rozebrac, przekraczalismy 
Huczw~ z jajami па wierzchu! Теrеп spokojпy, ludzie Ьіеdпі. "Zе
поп" zпal tereп. Przeszlismy az pod Rejowiec. Ро drodze to jakis tar
tak, jak~s gmiп~ zпiszczymy. Zaplaпowalismy zatrzymaпie poci~gu. 
пormalпie. 

Росо? 

W celu propagaпdy, polityczпe zatrzymaпie. Jakby jechalo wojsko, 
to sieklibysmy im ро kulach ... Na stacji zabralismy petardy, wypyta
lismy si~. kto b~dzie jechal. Cywile z ochroп~. Sci~lismy drzewo. Je
dzie. Uuuu! Petardy paf, paf! Zatrzymal si~. my jestesmy па skarpie. 
Ja z 10 ludzmi do wagoп6w. "Koпtrola! Wychodzic, prosz~ panstwa". 
Patrz~. а w drugim wagoпie siedzi kapitan. "Рап bron posiada?" -
"Nie, jad~ па urlop"- "Prosz~ wysi~sc". -"Zabijecie mпіе ... ".- "Nie za
bijemy, tylko porozmawiamy". Pieпi~dze schowal pod lawk~. Ludzie 
wyszli. Ochroпy bylo z ЗО zolпierzy, tez wysi~sc! "Zепоп" staп~l te
raz па skarpie і gadka, а gadk~ to оп mial. О komuпie, о UPA, о przy
jazпi z Ukraincami. Udawalismy Polak6w. Каріtап: "Со z chlopaka
mi?". "Bron zabierzemy і піесh jad~ do dziewczyп ... ". А сі: "Рапоwіе, 
gdzie mamy klasc bron?". Ро jakims czasie wolamy, zeby wsiadac, 
Ьо b~dzie odjazd. Каріtапа trzymamy przy sobie. Jвkas рапі m6wi, 
ze to tak пісlаdпіе zatrzymywac kapitaпa. "Prosz~ рапі, рап kapitaп 
ро przesluchaпiu zostaпie zwоІпіопу". Przesluchiwal go "Zепоп", 
bylem przy tym. Rozplakal si~: "Pбjd~ do krymiпalu, Ьо dostalem 
si~ zywy w wasze r~ce, па піс, ze bylem па froпcie ... ". Powiedzial 
duzo. Rozebralismy go z polowego garпituru і zostal przeze mnie 
odprowadzoпy. Aha, jeszcze z піm wypilismy ро 100 gram. Nadje
chal autobus, pocalowalismy si~. jak koledzy па smierc і zycie. А tu 
juz jedzie wojsko, kule lec~! Mam jeszcze chleb zalatwic. Bylismy 
jak komaпdosi, dzis oglctdamy, ze robili takie пumery, а mysmy ta
kie same robili, chociaz pomysl ЬуІ sredпio mctdry. Nasi wycofali si~. 
jedeп zostal zabity. Ja w drugct stroп~. plac~c pieпi~dzmi kapitaпa. 

Nie kazdy moze Ьус dow6dcct. Wracamy w swoje stroпy. Robi si~ 
dzien. Przed паmі jakas пі to rzeka, пі to со. Wlezlismy w szuwa-
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гу, siedzimy. Kolo godziпy 9. brr! Samochody. Okr<tzyli te szuwary, 
піесh сі~ szlak! Wszystko teraz patrzy si~ па mпіе, jak па Boga. Со 
to b~dzie? Na mпіе portki si~ trz~s<t, Ьо malo jest ludzi odwazпych ... 
Patrz~, jak tam jacys laz<t dookola. Okazalo si~, ze to geodeci. Ро ja
kims czasie odjechali. А myslalem, czy піе trzeba b~dzie tu zgiп<tc. 

[ ... ] "Zепоп" wyslal mпіе па spotkaпie z "Prirw<t"· Wzi<tlem jako 
ochroп~ Slawka Ogrodпika z Wierbi<tza, "Romaпa" і jeszcze dw6ch, 
kt6rzy dobrze zпali tereп. Do Chorobrowa odprowadzH паs r6j. 
Chelmszczyzпa spaloпa, zпiszczoпa, ludzi піе ma. Od stroпy Krylo
wa dom. S<t ludzie! Powiedzialem do "Romaпa", zeby podejsc chyl
kiem. Bylismy juz blisko, а z domu wychodzi z 15 zolпierzy ... Те
геп пaszpikowaпy wojskiem, ale ja tez піе bylem glupi. Przeszlismy 
kolo Nieпowic, ~usmic, szos~ Hrubiesz6w-War~z і zaпocowalismy, 
а wlasciwie to dzien sp~dzilismy w lecie w lesie kolo Szmitkowa. 
Obserwowalismy tereп przez lorпetk~. Spok6j, ale od Siebieczowa 
uslyszelismy strzaly. Moze dla odwagi, jak піе raz, puscili seri~? 
Wieczorem omiп~lismy Szmitk6w. Zпalezlismy kryj6wk~ w lesie. 
Nie ma jedzeпia апі рісіа. Przespalismy z 5 godziп. Rапо па drodze 
ruch, krzyk, Mazur6w реlпо z BHgorajskiego! Wieczorem podeszli
smy do brata Maпdiuka, mojego czotowego. Wyszedl wystraszoпy: 
"Bieda, chlopcy, wsz~dzie wojsko! Zostalo паs kilka rodziп ... Na 
przyп~t~ czy со ... ?". Dal cos do zjedzeпia. "Prirwy" піе widzial. Kolo 
Rusiпa dwa tygodпie lezy zabity пasz strzelec, Mlyпowec z Przemy
slowa, sluzyl u mпіе. GпН, піе bylo komu zakopac, Polacy пaszych 
піе zakopywali. Nikt піе zakopal2 kolo Ceblowa. Lezeli, jak padliпa. 
Z takimi поwіпаmі wr6cilismy do lasu. Gdzie b~dzie "Prirwa"? Na
st~pпego dпіа па wiecz6r zпowu idziemy па spotkaпie tam, gdzie 
mпiej wi~cej okresШ "Zепоп". Na trzeci wiecz6r zobaczylismy ludzi 
"Prirwy". Оп mпіе zпal. Opowiedzialem mu о tym, gdzie bylismy, со 
і jak. І przekazalem, ze ma si~ udac z паті па spotkaпie z "Zепо
пеm". "Prirwa" zapytal, jak u паs z jedzeпiem і па odchodпym po
wiedzial, ze jutro spotkamy si~ о tej samej porze. Czekalem па піеgо 
2 dпі, zeby razem isc do "Zепопа" pod Uhryп6w, ale піе przyszedl. 
"Prirwa" poszedl iпaczej, па Wasyl6w. Doszedl do "Zепопа". Potem 
dostal si~ do Niemiec, Капаdу, cos tam wydaje, а z "Zепопеm" czort 
go wie, stworzyl jak<ts fikcj~, ludzi m~czyl ... 
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Dalismy popalic tym па zasadzce w mojej wsi і chc~ wracac. 
Wsz~dzie zasadzki. Chcialem dojsc do lasu, jak Szmitkбw. Podsuп~li
smy si~ pod Siebieczбw: zпowu, kшwa, siedzCІ [zolпierze WP). Wra
camy do "Zепопа". )а, "Romaп", Ogrodпik "Maly" z pepeszkCІ і jesz
cze dwбch. ldziemy w lasy uhryпowskie. Wzi~lismy wбz, jedziemy 
z diegtiarem. Wojsko. Cos піе tak, ZWCІchali, to dalismy im оgпіа. Ро 
tym odszedl jedeп strzelec z karabiпem maszynowym, Michal Маzап 
"Zajworoпek". Dowiedzialem si~, ze poszedl prosto do NКWD w Wa
пiowie. Spotkalem go w Sokalu. Gdy przesluchiwal mпіе pulkownik 
Starowojtow, zorieпtowalem si~, ze "Zajworoпek" [swoimi zezпaпia
mi] піе zrobH паm krzywdy. Myslalem, czy піе isc па Ukraiп~. zпalem 
tam tereп, ale wiedzialem, jak паsі SСІ obstawieпi. 

)esien. Со robic. Z паs skбra і kosci. )ablkami dlugo si~ піе po
zywisz. Wojsko tak opaпowalo tereп, ze ziemпiakбw піе ugotujesz. 
Zblizylismy si~ do graпicy. Dalej Zabcze, pastwiska, zadпych lasбw, 
Solokija. Stoi wieza. Siedzimy w krzakach і obserwujemy graпic~. 
Na wiezy zolпierz, graпica wzmocпioпa. Nie mielismy jedпak пicze
go do straceпia, wi~c kolo 1 О. wieczorem przechodzimy przez Solo
kij~. Slupy, drut kolczasty, pas golej ziemi. Rakieta і tralalala! Kule! 
Obskoczyli паs w jedeп momeпt. Strzelcy spojrzeli па mпіе, ale by
lem prawie bezwladпy, піе пadawalem si~ do пiczego. Patrzyli, Ьо 
со zrobi dowбdca, to і опі ... 

Rewizja. Zabrali паs do Waпiowa. Masa wojska." Na drugi dzien 
gazikiem do Sokala. Przesluchiwal паs kapitaп Koszkiп і lejtпant 

)urgiп. Мпіе і "Malego" Ogrodпika. "Broпilismy si~ przed Polaka
mi ... " -"А ро со do nas szliscie?" - "No do was". - "Z ЬrопіСІ, Ьапdусі! 
Dlaczego nie wyjechaliscie w 1946 r.?!" - "Bylismy па swojej zie
mi ... ". Nie chcialem, zeby przekazali mnie Polakom, Ьо powiesiliby 
mnie па pierwszej brzozie. Wszystko moze byloby dobrze, ale па 
trzeci dzien przyprowadzaj<} tego, ktбry odl<}czyl si~ z diegtiarem. 
Sypп<}l, ze bylem dowбdc<}, ale nie SB, а sotпi. Dalej trzymamy si~ 
poprzedпich zezпan, ze broпilismy si~ przed Polakami. Wi~cej nie 
mial паs kto sурПСІС, Ьо wszyscy zostali wywiezieni. )ezdzili, spraw
dzali. Nie bili, to піе Polacy czy Niemcy. Morzyli glodem, nie dawali 
spac. Plotlem pi<}te przez dziesi<}te, niekiedy przychodzH Starowoj
tow. SCІdzH паs SCІd wojskowy 18 stycznia 1948 r., za zdrad~ ojczy-
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zny, artykul 54: 10 lat lagrбw і Sybir. Jak wrбcHem do Polski, jako 
repatriant, przesruchala mnie komisja ... znowu za zdrad~ panstwa. 
[ ... ) 

Mielismy zdolnych ludzi, oddanych sprawie, przygotowanych, 
аЬу zdobyc swe panstwo. Szkoda, ze zgin~li. Narбd nas popieral. Nie 
tylko Zakerzonszczyzna, ale і caly Wolyn, Galicja. Narбd kochal swe 
panstwo і ten zryw, nas. 

Nie mam zadnego stopnia, odznaczen, inni dostajct zlote krzyie 
bojowej zaslugi, chociaz nie wiem, czy oni па pewno walczyli, о za
pomnieli о mnie Вбg і ludzie ... Przydalaby si~ jakas nagroda dla tych, 
со walczyli, nie pienictdze, majcttek, а pomnik, jakis ladny kurhan od 
was, mlodych ... Nie w Szczecinie czy Warszawie, а w Przemyslu czy 
gdzies tam. [ ... ) 

Tlumaczenie z jt:zyka ukrainskiego. 
CPAZU. zesp6152, inwentarz 1, sygnatura 27, wspomnienia )aroslawa Zadoroi· 
nego. 



Jakub Waszczuk* 

w Sluzbie 
Bezp1.eczenstwa 

ІІІ Okr~gu·• 

-

Nadszedl 1942 r. Nasz narбd nadal nie mial spokoju, zwlaszcza 
na polu oswiatowym, na czym najbardziej cierpiala Chelmszczyzna 
і Wolyn. Wprawdzie na tym polu nieco si~ poprawilo, Ьо ро wsiach 
і w miastach zakladano ukrainslde szkoly, przedszkola. Cala nasza 
inteligencja zaangazowala si~ do pracy, powoli inicjatywa takie 
w miastach zacz~la nalezec do Ukraincбw. Chelmszczyzna і Wolyn 
odczuly wolnosc, lecz nie na dlugo, Ьо polityka polskiego szowini
zmu zostala tylko przyduszona. [ ... ] Niemcom nie chodzHo jednak 
о to, аЬу podniesc naszq kultur~- chcieli tylko nas wykorzystac. [ ... ] 
Jednak mielismy nadziej~, ze to si~ zmieni na lepsze. 

Przyszla w koncu wiadomosc о tym, ze Niemcбw opuscHo fron
towe powodzenie, а wtedy zacz~lo si~ prawdziwe nieszcz~scie: 

• jakub Waszczuk (1921- 2002) - ur. si~ w Nusmicach w powiecie sokal
skim. W 1944 г. jako .. Myron" pracownik SB w powiecie hrubieszowskim 
Okr~gu Chelmskiego OUN, nast~pnie referent SB powiatu hrubieszowskiego. 
Fragmenty jego wspomnien zostaly opublikowane w j~zyku ukrainskim w ty
godniku .. Nasze Slowo" NQ 7, 8, 9/2000. 

•• Тytul redaktora wydania. 
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zaczёtl odradzac si~ polski szowiпizm і па wszelkie sposoby prze
szkadzac w rozwoju пaszej kultury па пaszej ziemi ojczystej. W tym 
czasie burmistrzem Hrubieszowa byl Ukraiпiec Michal Pawluk, ad
wokat z Uhryпowa. W urz~dzie miejskim pracowali takze Polacy, па 
zewпёttrz paпowala zgoda, ale w rzeczywistosci sledzoпy byl kaz
dy krok Pawluka. Jedпego razu zostal zaproszoпy па gosciп~. а gdy 
wracal рбzпо w посу, zostal przez Polakбw zastrzeloпy. Pochowaпo 
go w Uhryпowie. 

Zuchwalstwo bojбwek polskich szybko zacz~a odczuwac cala 
Chelmszczyzпa. Zacz~li zaczepiac пawet UkrainsJGt Policj~. Ргаgп~Іі 
doprowadzic Chelmszczyzп~ і Wolyn do poprzedпiego staпu, po
rozgaпiac ukrainskie szkoly, komitety, posteruпki policji, wygпac 
iпteligeпcj~. а ludпosc sterroryzowac tak, аЬу zapomпiala, kim jest. 
Drogi do Hrubieszowa staly si~ піеЬеzріесzпе. Jedпego razu do 
Uhryпowa przyjechallesпiczy, ktбry byl Polakiem. Zatrzymal si~ па 
koloпii pod cmeпtarzem u Polaka Kuczynskiego. Mial оріпі~ czlo
wieka пiedobrego, oficera, пieпawidzёtcego Ukraincбw. W tym cza
sie ojciec wyslal mпіе ро asygпat~ па drewпo. Wszedlem do jego 
domu, powiedzialem: "Dzien dobry", zdjёtlem czapk~. А tеп jak si~ 
піе zerwie z krzykiem: "Chamie, gdzie zdejmujesz czapk~?!". Wbie
gla jego zопа, ktбrej wyjasпH, ze піе zdjёtlem czapki w sieпiach, 
а w mieszkaпiu. Zacz~a go uspokajac, па со lesпiczy krzyczal: "Опі 
chcёt Niemca, ja tego chama zastrzel~!". Stalem пі to zywy, пі mar
twy, gdy zobaczylem w jego r~kach strzelb~ і wkladaпie паЬоі. "Li
cz~ do trzech! Jak піе wyjdziesz, to zastrzel~!". Zопа poprosHa, abym 
wyszedl, со uczyпHem, zalujёtc. ze піе mam pistoletu, Ьо wtedy to 
оп kl~kпёtlby przede mпёІ па kolaпa. А tak to zostalem upokorzoпy. 
Musialem zdjёІC w sieпiach czapk~ і stаПёІС przed lesпiczym, jak pa
cholek. Теп uspokoH si~ і wypisal asygпat~. Tak post~powali z паmі 
Polacy па пaszej ziemi, w пaszych wioskach. Ukraincy postaпowili 
Ьгопіс swoich praw, ale do4d z пaszej r~ki піе padl апі jedeп Polak. 
Zacz~lismy tworzyc samoobroп~ і ро jakims czasie lesпiczy uciekl 
z Uhryпowa. 

Na Wolyпiu Polacy zacz~li orgaпizowac swoje oddzialy, sciёlgajёlc 
do пісh ochotпikбw z Polski wyst~pujёtcych pod паzwёІ Armia Kra
jowa. Byla to demoпstracja sily, ale Wolyn zorgaпizowal si~ szybciej 
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піz Chelmszczyzпa і wystc}pH przeciwko swawoli АК. Zacz~o si~ 
tam wуgапіапіе polskich koloпist6w. Polacy ЬгопіІі si~ zawzi~cie, 
dow6dztwo АК sci<tgalo posHki пawet z Pozпanskiego. Zacz~a si~ 
wielka rzez і w koncu Polacy zrozumieli to, czego піе chcieli zrozu
miec: Wolyn to піе jest Polska. Juz w 1942 r. w pogodпy dzien widac 
tam bylo slupy dymu. [ ... ] 

Moim zwierzchпikiem byl teraz rejoпowy Sluzby Bezpieczen
stwa Іwап Dumka ze Zпіаtупа, pseudo "Pidkowa". jedпego dпіа roz
kazal mi, abym wieczorem wraz z saпitariuszk<t udal si~ furmaпk<t 
do Starogrodu. Wzi<tlem wi~c Serafiп~ Bryslawsk<t і pojechalismy 
wozem Wasyla Marczuka zwaпego Szewciw. Na miejscu l<tczпik 
powiedzial, ze oczekujemy па ludzi z Wolyпia, kt6rzy wlasпie si~ 
przeprawiaj<l przez Bug. Kolo рбlпосу przybyl l<tczпik prowadz<tc 
jedпego рапа, kobiet~ z 8-miesi~czпym dzieckiem і starsz<t рапі<t. 
То im miala sluzyc pomoc<t saпitariuszka. Byl to powiatowy komeп
daпt Policji Ukrainskiej z R6wпego, kt6ry rzucH sluzb~ і zostal do
w6dc<t kureпia UPA pod pseudoпimem "Borys". Teraz obj<tl Okr~g 
ChelmskP SB. Pojechalismy do Nusmic. Manenstwo zakwaterowalo 
u Cwikuly, oficjalпie jako cz~sc jego rodziпy. О іппуm charakterze 
ich pobytu wiedzialem tylko ja і Bryslawska, kt6ra orgaпizowala dla 
пісh zbi6rk~ we wsi. "Borys" zmieпH pseudoпim па "jurko" і odtc}d 
rzadko widzial si~ ze swoj<t rodziп<t. 

Do Okr~gu Chelmskiego пalezaly okolice War~za і Belza. Za
st~pc<t "Jurka" byl pochodz<tcy z Chelmszczyzпy "Zепоп". Nie wiem 
о піm wi~cej, chodzH we Lwowie do szkoly, zapozпal si~ tam z OUN 
і zacz<tl jej idee upowszechпiac па Chelmszczyzпie, а teraz wszedl 
w sklad kierowпictwa okr~gowego. [ ... ] 

Tu od wiosпy 1943 r. dzialal oddzial Staпislawa Basaja "Rysia", 
kt6ry byl syпem kowala z Malkowa па Hrubieszowszczyzпie. Naj
pierw zorgaпizowal boj6wk~, potem oddzial і zabijal па pocz<tt
ku pojedyпcze osoby, Ьу паst~рпіе параdас па posteruпki Policji 
Ukrainskiej і па wsie. jego ludzie pochodzili z okoliczпych wsi, zпа-

1 Okr~g Chelmsld w 1944 r. stanowH cz~sc Obwodu Lwowskiego OUN. Na 
pocцtku 1945 r. wszedl w sklad nowoutworzonego Kraju Zakerzonskiego 
jako jego Okr~g ІІІ. 
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li tereп, wiec jego oddzial zacz<Jl пiezle zagrazac tez s<Jsiaduj<Jcym 
z Chelmszczyzп<J wsiom galicyjskim. W пaszych wsiach dlugo paпo
wal spok6j, lecz w koncu пastal jego kres, а galicyjskie wsie zacz~
ly tworzyc boj6wki і placic za krzywd~. М.іп. пapadaly па ludпosc 
polsk<J, kt6ra jeszcze spokojпie utrzymala si~ w пaszych wsiach. 
W kr6tkim czasie wioski te staly si~ wolпe od Polak6w. 

Wiosп<J 1943 r. Polacy zacz~li odgrazac si~. ze zrobi<t .. czarп<J 
smug~ do Bugu"2• Basaj sci<JgП<Jl swoje Ьапdу pod Uhryпбw, lecz 
dowiedzial si~. ze we wsi juz dziala samoobroпa і піе zaatakowal, 
ale potem dowiedzielismy si~ tez, ze mial zawilgocoп<J amuпicj~. 
We wsi zapaпowal strach, ale paпowal porz<Jdek. M~zczyzпi byli 
przygotowaпi do оЬrопу, wok6l wsi staly warty, роdоЬпіе jak wok6l 
Tudorkowic, Міапоwіс, Pawlowic czy Нопіаtупа і Uhryпowa. Pew
пej посу w Nusmicach zacz<Jl ploп<Jc dom. wybuchla рапіkа we wsi, 
ale wkr6tce і<І орапоwапо. Od razu przybyly oddzialy samoobroпy 
z S<JSiedпich wsi. Podst~pпy atak? Nie, ploп<Jl dom biedпego Pawla 
Кiryka. Jego zопа byla Polk<J, піс jej піе grozHo, lecz опа wiedziala 
о mordach Polak6w па Ukraincach і dostala pomieszaпia zmyslбw. 
ZараШа sw6j dom, а sama ukryla si~ w ріwпісу, sk<Jd teraz wyci<J
gп~lismy і<І па p6l zyw<J. Wkr6tce zmarla. 

Gdzies w czerwcu wsie chelmskie zacz~ ploп<JC па dobre. Rejoп 
chelmski mieszcz<Jcy si~ w Dolhobyczowie przestal istпiec, rejoпo
wy Kowal wr6cH w swoje stroпy za Bug. gdzie otrzymal dow6dz
two sotпi. Ludzie z chelmskich wsi uciekali do паs, straszпie bylo 
patrzec па pozary, ryk kr6w і swin m~cz<Jcych si~ w plomieпiach. 
Uhryп6w, Tudorkowice, Nusmice, Chorobr6w, Hatowice wypelпili 
uciekiпierzy, uciekali starcy і dzieci. Niestety z taskowa udalo si~ to 
tylko dw6m dziewcz~tom. ich rodziпy wraz z іппуmі mieszkancami 
zostaly wymordowaпe. 

Z tych uciekiпier6w szybko zorgaпizowalismy u паs sotni~. kt6-
Г<J паzwапо Sotпi<J Chelmsk<J UPA. Sruzylo w піеj wielu bylych ро-

2 Wsr6d ludnosci ukrainskiej powszechne bylo powiedzenie przypisywa
ne partyzantom АК: .. Od Solokiji do Buga bt;dzie czarna smuga". Wyjasnialo 
powody mord6w oddzial6w АК na ludnosci ukrainskiej Chelmszczyzny w Ia
tach 1943-1944. 
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licjaпtбw, dowбdcct zostal tez ЬуІу policjaпt Маrіап [tukasewicz] 
о pseudoпimie "jahoda" аІЬо "Czerпik". Podrejoп uhryпowski zaczctl 
szukac pomocy. Podrejoпowy Szymoп Stasiuk przez Chorobrбw 
skoпtaktowal si~ z rejoпem wolynskim mieszczctcym si~ w Lito
wy2:u. А u siebie w gmiпie spotkal si~ z tewoczkct z Siebieczowa, 
z ktбrym kiedys sluzyl w wojsku polskim. tewoczko prac~ otrzy
mal dzi~ki OUN, lecz potajemпie пawictzal koпtakty z podziemiem 
komuпistyczпym, potem staпctl па czele kureпia UPA, аІе teraz po
mбgl Stasiukowi w koпtaktach z wolynskim okr~giem wojeппym. 
Dowбdztwo zgodzHo si~ wyslac pomoc dla Uhryпowa. Na czele ku
reпia staпctl jako "jurczeпko" wlasпie tewoczko. Wkrбtce przybyl 
ze swoimi sotпiami do Uhryпowa. Triumfowal, аІе ро jakims czasie 
zdradzH. P6ki со pomagal w оЬrопіе przed Polakami і orgaпizowal 

oddzialy miejscowe. 
W budyпku gorzelпi w Dolhobyczowie stacjoпowala zaпdarme

ria пiemiecka. "Jurczeпko" przy okazji przemarszu do las6w dolho
byczowskich chcial zademoпstrowac przed піmі swe sily. Nie wie
dzial, jak zachowajct si~ Niemcy, wi~c wyslal do пісh swego lctczпika 
z zawiadomieпiem, ze gwaraпtuje im spok6j, jesli zezwolct па wоІпе 
przejscie przez Dolhobyczбw. Niemcy па to przystali. Teraz do SB 
паІеzаІо sprawdzeпie tereпu przed wkroczeпiem kureпia. Bylem 
wtedy w Dolhobyczowie і widzialem, jak Niemcy zdwoili ostroz
пosc, аІе zachowywali si~ spokojпie. Zawiadomilisiny, ze tylko ofi
cerowie obserwujct drog~ od stroпy Uhryпowa. Teraz пajpierw wje
chal do wsi zwiad, а potem "jurczeпko" ze starszyzпct па koпiach, 
паst~рпіе furmaпkami sotпie. Kazda miala па wozie karabiп ma
szyпowy. Marsz zamykalo ubezpieczeпie z ci~zkim karabiпem ma
szyпowym. Gdy "jurczeпko" zr6wпal si~ z oficerami пiemieckimi, 
сі oddali mu hoпory, "jurczeпko" zrobH to samo, а potem strzelcy. 
Mieszkancy Dolhobyczowa tez wyszli z domбw, аЬу zobaczyc, choc 
biedпct. to jedпak swojct armi~. ktбra miala ich Ьrопіс przed пapa
dami Polakбw. 

Niemcy w оgбІе піе gwaraпtowali Ukraincom spokoju, wi~c ро 
wsiach zaroHo si~ od boj6wek, obsadzoпe zostaly drogi і sciezki. Ро 
wsiach tworzoпo oddzialy. Sotпia "jahody" skladala si~ z przewaz
пie z Chclmszczakбw, sotпia "tysa" z chlopakбw z okoliczпych wio-
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sek. "l:.ys", nazwisko Szalewa, wczesniej byl komendantem policji 
ukrainskiej w Chorobrowie, dwa razy uratowal mnie przed Gesta
pem. W koncu gestapowcy zacz~li go podejrzewac, wi~c gdy otrzy
mal wezwanie na Gestapo w War~zu, to juz tam nie pojechal а upo
zorowal napad na siebie pod Wilbowem: sanie oblano krwiё} cielaka, 
zostawiono czapk~ policyjnё}, konie pognano drogё} do War~za ... 

Na razie zwierzchnikiem "Jahody" і "l:.ysa" byl "jurczenko". W Uhry
nowie zacz~to organizowac nowё} sotni~. Miala otrzymac nazw~ 
"uhrynowska". Sotennym zostal mianowany Wasyl Turko z Sielca 
pod Sokalem. OzenH si~ do Nusmic do Pelagii Sycz z rodziny zwa
nej Skabeszyny. Na wiejskim bloniu odbywalo si~ szkolenie, ludzie 
juz spali spokojnie і we wszystkim pomagali. Zach~cal ich do tego 
Teodor Daciuk "? Nusmic, byly setnik Ukrainskiej Armii Galicyjskiej 
і nauczyciel w Uhrynowie, Szymon Sawa, Teodozy Werbiwski, Teo
dor Werbiwski і inni. Sawa przechowywal u siebie tescia Polaka, 
аЬу nie spotkala go dola taka, jak innych. W koncu sotnia byla go
towa і nastal dzien, kiedy miala opuscic wies. Zbi6rka odbyla si~ 
kolo wysokiej mogily, przypominajё}cej mieszkanc6w wsi poleglych 
za wolnё} Ukrain~. Nikt ze strzelc6w nie myslal о smierci а о lepszej 
przyszlosci. Ludzie obdarowali strzelc6w і blogoslawili ich wszyscy 
opr6cz jefruzyny od Duli. Jej tesc Prufer takze nigdy nic nie dal na 
cele spoleczne, nawet na czytelni~ "Proswity". 

Na Wolyniu pokazala si~ bolszewicka partyzantka Kowpaka. 
Przyszedl rozkaz ograniczyc spiewy і rozjazdy. Na naszych terenach 
powstawalo wiele soten. Mialy roboty ро same uszy. Nasze wsie zo
staly oczyszczone z Polak6w, ale сі і tak nie dawali za wygranё} і tez 
organizowali swe oddzialy. Z polskimi bandami g~sto rozsypanymi 
ро Hrubieszowszczyinie najwi~cej walk stoczyla sotnia "Jahody". 
Polacy nie jeden raz іёl rozbili і "Jahoda" byl zagro:iony ze strony 
dow6dztwa okr~gu wojennego, Ьо utracH wielu strzelc6w, ale jesz
cze dostal ostatniё} szans~ і w calosci іёl wykorzystal. jego autorytet 
wzr6sl na tyle, :іе ро smierci strzelcy ulozyli na jego czesc piesn. 
Spiewali, :іе do boju szedl pierwszy, а wychodzH ostatni. 

Wczesnё} wiosnё} 1944 г. walki wybuchly znowu. Chelmszczyzna 
byla juz zm~czona. Ludzie powoli wracali do swych wiosek, jesli 
ktos jeszcze іёl mial. Sotnie dawaly im ochron~. Front si~ wаШ і bylo 
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jasпe, ze przyjdct do паs ruskie wojska і ich wladza. Siatka OUN 
dzialala oficjalпie, ale пalezalo zejsc do podziemia і zorgaпizowac 

пowct. zapasowct siatk~. skladajctcct si~ ze starszych ludzi, ktбrych 
trudпo byloby podejrzewac о czloпkostwo w піеj. Froпt tymczasem 
wypychal z Wolyпia па пasze tereпy oddzialy polskiej АК, ktбre ро 
przekroczeпiu Bugu zatrzymywaly si~ w lasach Hrubieszowszczy
zпy і Zamojszczyzпy, со doprowadzalo do walk z пaszymi sotпiami. 
Nastal czas realizacji przez Polakбw рІапu "czarпej smugi" do Bugu. 
jeszcze піе wygasly zgliszcza z ubieglego roku, jak rozlala si~ fala 
пowych. Chelmszczyzпa zamieпiala si~ w dzikie роІе, реlпе komi
пбw і smrodu cial, miauku dzikich kotбw і psiego skowytu. Polakom 
піе zabraklo zuchwalstwa, Ьо ich Ьапdа wdarla si~ do wsi galicyj
skich palctc Liski і Przewodбw. Ukrainskie oddzialy піе spalily апі 
jedпego domu па polskiej ziemi, tylko staraly si~ Ьгопіс wlasпych 
wsi па swej ziemi ojczystej. Копі ес walkom polozylo пadejscie froп
tu. W Nusmicach odbylo si~ to w tеп sposбb, ze Niemcy wycofali 
si~ w посу, а ruskie wojsko zjawHo si~ kolo poludпia. Ludzie mieli 
juz przygotowaпe kryjбwki і schowaпe zapasy. Spod Dolhobyczowa 
Niemcy strzelili kilka razy z artylerii, zapalajctc w mojej wsi 4 domy. 
Ludzie przyczaili si~ w strachu przed bolszewickct wladzct. ale ta піе 
przyszla od razu. 

Nalezalo dzialac z wielkct rozwagct. Кiedys do zwierzchпikбw 
wojskowych zwracaпo si~ przez "komaпdyr", а do {:ywilпych przez 
"prowidпyk", аІе teraz do wszystkich tylko przez "komaпdyr" і піе 

wiadomo bylo, kto jest prowidпikiem obwodu OUN, а kto dowбdcct 
kureпia аІЬо czoty. Oddzialy rozbito па mпiejsze, аЬу mogly szybciej 
si~ przemieszczac, jedпym slowem reorgaпizacja. Kuren "jurczeпki" 
mial odejsc za Bug. Uzupelпiaпo staп soten і zadbaпo о ich jak пaj
lepsze uzbrojeпie. Oko па to mial sam prowidпik okr~gowy "Zеп"3 • 
jedпak dowбdcy soten і komeпdaпci bojбwek ukrywali podczas 
przeglctdu lepsze uzbrojeпie, аЬу піе "jurczeпko" піе zabral wszyst
kiego. І dobrze robili, chociaz пikt піе spodziewal si~, ze "jurczeпko" 
zdradzi, pozbawiajctc пasz tereп Ьгопі. 

3 Teodor Zaborowec .. Zen" - referent polityczy Okr~gu Chclmskiego OUN 
w latach 1944-1945. 
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jedпego dпіа otrzymalem rozkaz zgloszeпia si~ do Pawla Chomy 
w War~zu w celu przej~cia rejoпu. Nast~pпie udac si~ do Wojsla
wic do "Муrопа" і razem przystctpic do orgaпizowaпia siatki zapa
sowej w tereпie oraz zabezpieczyc przed bolszewikami materialy 
zпajdujctce si~ w cerkwiach. Wzictlem z sobct Wlodzimierza Kasiuka 
z Szychtorбw і Wlodzimierza Lewosiuka z Tudorkowic. Ро przy
jezdzie dowiedzielismy si~. ze w malym lesie za wsict rozlozyl si~ 
kuren "Jurczeпki". Wokбl warta, пikt піе mбgl si~ tam przedostac 
апі wyjsc. Wartowпik паs pozпal і weszlismy do lasku. Strzelcy spo
kojпie і wesolo chowali si~ przed sloncem pod gal~ziami drzew. 
Byli zпakomicie uzbrojeпi w karabiпy maszyпowe, graпatпiki, mіпу 
przeciwczolgowe, automaty, піе brakowalo amuпicji. jutro lub poju
trze mieli przekraczac Bug. Апі my, апі опі піе wiedzieli, ze za Bu
giem juz czekaj~ па пісh wojska pograпiczпe bolszewikбw, а zdraj
ca "jurczeпko" poprowadzi ich wprost па пісh. Wrбcilismy do wsi, 
skoпtaktowalismy si~ z "Myroпem" і razem pojechalismy ро wsiach. 

Dwa dпі potem wracalismy z Moszkowa do Wojslawic. Zapowia
dal si~ sloпeczпy dzien. Nagle zobaczylismy przed sobct піеzпапеgо 
m~zczyzп~. "Zdrada!" - krzykпctl. gdy zrбwпal si~ z паmі. Powie
dzial, ze "Jurczeпko" zaprowadzH caly kuren w zasadzk~. Zaraz ро 
przekroczeпiu Bugu zostali otoczeпi, zacz~a si~ strzelaпiпa і odwrбt 
w рапісе, "jurczeпko" gdzies przepadl. Dowбdcy prowadzili sotпie, 
ale juz пikt пikogo піе sluchal. Bylo wielu zabitych, wielu wzi~to do 
пiewoli, wielu ucieklo bez Ьrопі. Теп strzelec tez піе mial Ьrопі. 

Akcja bolszewikom і tak si~ піе udala: chcieli dostac caly kuren. 
Nast~pпego dпіа zjawH si~ "jurczeпko", chcctc zbierac swych strzel
cбw, ale пikt mu піе wierzyl. Кilka dпі рбzпіеj "jurko" pokazal mi 
gazet~. gdzie оріsапо, jak "Jurczeпko" chcial "przekazac" kuren so
kalskim wojskom pograпiczпym. То potwierdzalo jego zdrad~. Na
lezalo dzialac ostrozпie і jakos go dopasc, ale tewoczko zпikпctl. Pod 
obserwacjct zпalazl si~ za to jego brat, ktбry pracowal w okr~gu wo
jeппym UPA. Wkrбtce mielismy potwierdzeпie, ze jedпej посу byl 
w Sokalu. Nalezalo dzialac. Otrzymal zawiadomieпie, аЬу zglosH si~ 
do Міапоwіс па spotkaпie z "Zeпem". Przybyl tez "jurko" і ja. Dom 
zostal obstawioпy пaszymi ludzmi. Ро jakims czasie do domu wszedl 
brat "jurczeпki" ze Slawkiem Hurct z Hatowic z ochroпy. Przywitali-
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smy si~ jakby пigdy піс. "Zеп" пamawiat go, аЬу "jurczeпko" wгбсН, 
Ьо піс mu піе grozi. Zapytat, gdzie teraz jest, ale brat odpowiedziat, 
ze піе wie. Wtedy "Zеп" powiedziat, ze przeciez byt w Sokalu, to ро
wіпіеп wiedziec. Teraz l:.ewoczko powiedziat, ze byt w Sokalu, аЬу 
go przekoпac, ale brat si~ Ьоі. Dodat, ze wie, ze przez brata moze піе 
wyjsc z tego domu, ale піе zgtosHby si~. gdyby czut si~ wіппу. Zapro
poпowat, аЬу паріsас do brata list, ktбry оп dor~czy. Zrobilismy to 
па miejscu і si~ rozeszlismy. Wi~cej go піе widzielismy. "Jurczeпko" 
па list піе odpowiedziat. Zostata przeprowadzoпa jeszcze rozmowa 
z jego ojcem і matkC}, ktбrzy przezyli wielki wstyd. Nie spadt im za 
syп6w jedeп wtos z gtowy, ale syпowie potem zostali zпiszczeпi. 

Teraz wkr6tce zacz~ si~ wielkie obtawy NКWD і "istribitielпych 
batalioпбw" ("strybkбw") па sHy UPA і boj6wki, kt6re ргаgп~ wol
пosci dla пarodu ukrainskiego. "Jurczeпko" otrzymat stopien kapi
taпa "strybk6w". jezdzit ро wsiach і wydawat ludzi, ktбrzy wczesпiej 
pomagali пaszym. jego obtawy, а takZe іппусh stuzC}cych wczesпiej 
w sotпiach і boj6wkach, ЬуІу postrachem dla wszystkich. W tym 
trudпym okresie "Jahodzie" przypadto objC}c ро "jurczeпce" do
w6dztwo kureпia. Miat teraz pseudoпim "Czerпik". UdaremпH wraz 
z boj6wkami zaktadaпie posteruпkбw "strybkбw" ро wsiach, do 
czego dC}zyli bolszewicy, opr6cz Machпowa. Tam па jakis czas zor
gaпizowali okoto 30-osobowy posteruпek bracia Galaпtбw. Wcze
sпiej stuzyli w oddziatach, ale zdradzili. WyrzC}dzali паm teraz dui.o 
szkody, ale zdotalismy ich zпiszczyc. 

Mimo to oЬtawy trwaly. Nasza lC}czпosc zostala sparalii.owaпa, 
poruszac si~ mogly tylko dziewcz~ta. NКWD tworzyto swojC} siatk~ 
doпosicieli. Nasza SB miata duzo ргасу, аЬу wykryc tych ageпt6w. 
Przestuchiwalismy wszystkich, kt6rzy byli ztapaпi przez bolszewi
kбw і zwolпieпi. Niektбrzy przyzпawali si~. ze podpisali oswiadcze
пie о wspбtpracy. Сі juz піе byli dla паs grozпi, ale byli grozпi сі, 
kt6rzy podczas obtaw przechodzili w szeregi "strybk6w". Ostatпich 
byto пiewielu, ale zrobH to taki Julek Drahaп z Uhryпowa czy "Hab
daпko" z Chetmszczyzпy, пiegdys pracowпik okr~gowej propagaп
dy. jezdzili z "Jurczeпk<I" і wydawali kazdy dom, gdzie kiedys jedli 
і spali. Realпie kierowat obtawami oficer bolszewicki, а "jurczeпko" 
byt dla "reklamy". Wkr6tce zostat uj~ty "Wiuп", powiatowy refereпt 
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bezpieki. ZastctpH go rejoпowy "Pidkowa", ale і оп піе dlugo cieszyl 
si~ wolпoscict. 

Pewпego razu okr~gowy refereпt bezpieki ")urko" zawolal mпіе 
do siebie і zapropoпowal, abym objctl powiat Zostalem zaskoczo
пy. Zastaпawialem si~ jakis czas, ро czym odparlem, ze dowodzeпie 
trzema rejoпami SB jest ропаd moje sHy. ")urko" odparl, ze tak musi 
jedпak Ьус і па пajblizszej odprawie rejoпowych przedstawi mпіе 
jako powiatowego refereпta. "Zпajdziesz kogos па swoje miejsce"
dodal tylko. Zlozylo si~ tak, ze moje miejsce objctl "Szukto" z Копо
tор, chyba stryjeczпy brat Stefaпa Groпdzala "Szacha". Okazal si~ 
dobrym szefem rejoпu, polegl w oblawie. Tymczasem ")urko" usta
lil ze mпct termiпy przekazywaпia sprawozdan z mojego powiatu 
о пumerze 101. Numer szyfru пaszych koпtaktow: 223. M6j поwу 
pseudoпim: "Муrоп". Odjechalem z пarady z ci~zkct glowct. Trzeba 
bylo scictgпctc bojowk~ powiatowct, оЬеспіе w rozsypce, zorgaпi
zowac puпkty koпtaktowe, dobrac lctczпik6w і пawictzac koпtakty 

z refereпtami powiatowymi rozпych ріопоw orgaпizacyjпych. 
Zaczctlem od utworzeпia wlasпej ochroпy w postaci Tadeusza 

Kostiuka z Uhryпowa і Wlodzimierza Lewosiuka z Tudorkowic. Od
powiadalo to пowemu zaщdzeпiu orgaпizacyjпemu, iz w tereпie 
піе mozпa poruszac si~ w liczbie mпiejszej, jak З osoby, піе licZ(ic 
lctczпikow. Nast~pпie udalo mi si~ odпalezc "Sirk~", jedпego z bo
j6wki powiatowej, пiegdys szofera w "Sojuzie" w Belzie, а tеп po
zbieral reszt~. Wyszlo 12 dobraпych chlopak6w z rozпych wiosek. 
Puпkt koпtaktowy пadal pozostal w Dluzпiowie, gdzie ustawHem 
dziewczyп~ Eugeпi~ Prystup~ z mojej wsi. Nawictzalem koпtakt 
z powiatowym refereпtem orgaпizacyjпym "Bajdct" z Boratyпa, chy
ba tez пiedawпego pracowпika "Sojuzu" w Belzie. Przyszla kolej па 
utworzeпie kryj6wek па wypadek oblaw. І w koncu moglem wyslac 
sprawozdaпie dla ")urka". 

Niedlugo wyszlo па jaw, ze kuszcz uhryпowski пaduzyl swej 
wladzy. Zaczctl па wlasпct r~k~ zbierac w Piaseczпie і w Uhryпowie 
srebrпe lyzki, zlote ruble rosyjskie, wyjasпiaj(ic, ze to dla Ukraiпy. 
Otrzymalem rozkaz od ")urka", аЬу udac si~ do Uhryпowa па spo
tkaпie z Teodorem Harasymiakiem "Duпajskim" w celu omowieпia 
tej sprawy. "Duпajski" pochodzH z Wozuczyпa, wczesпiej byl sze-
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fem Komitetu Ukrainskiego w Hrubieszowie, а teraz byl s\edczym 
koпtrolerem. )es\i ktos cos wykryl, sprawdzal, czy wszystko si~ zga
dza. Zakwaterowal u Іwапа Witowicza. PrzedstawHem si~ і poda
tem haslo. Rozmowa mogta si~ zaczttc. "Duпajski" zaczttt od tego, 
ze juz kilka dпі czeka па koпtakt z SB. Odparlem, ze піе bylo mпіе 
w poblizu ... Oczekujttc па mпіе "Duпajski" przeszedl si~ ро wsi і wy
wiedziat si~ о kuszczowym )akubie Solomie і jego \udziach Michale 
Macijewiczu oraz Piotrze СеЬіе. МіеІі swбj dom, gdzie obstuguje ich 
Pelagia Hudyma, піе tak dawпo pracowпiczka puпktu saпitarпego. 
Rozmawialismy w zupelпej tajemпicy, а gdy "Duпajski" zakonczyl 
ргас~. przekazal sprawozdaпia do okr~gowej SB. Та miala swego s~
dziego, kt6ry wydawal wyroki. 

Spotkatem si~ z powiatowym refereпtem orgaпizacyjпo-mobili
zacyjпym Teodorem Werbiwskim "Czmelykiem", wczesпiej пauczy
cielem, Ьо chociaz chciat, to піе zostal ksi~dzem і juz mialem od 
"Jurka" u siebie w Dluzпiowie (bylem па kwaterze u Matwijiszyп6w) 
dw6ch lttczпik6w z jakims рапеm о pseudoпimie "Jurasz". Mial udac 
si~ do Uhryпowa, wi~c od razu scittgnttlem bojбwk~ і poszlismy. Nad 
гапеm, zm~czoпych, rozprowadzili паs ро kwaterach. Nast~pпego 
dпіа zawiadomHem kuszczowego Sotom~. Macijewicza і СеЬ~. ze 
wieczorem chc~ si~ z піmі spotkac. Soloma zawiadomH, ze przygoto
wal dla паs kolacj~ па Kowalowym Majdaпie, jak пazywala si~ cz~sc 
Uhryпowa. Udalem si~ tam z "Juraszem". Wszyscy "ЬуІі па miejscu, 
bylo dosyc wesolo, "Palazka" kr~ciala si~ przy pierogach. Soloma spy
tat potajemпie, kim jest ")urasz" і czy піе mozпa postawic pбl\itra. 
Powiedzialem, ze bron сі~ Boze. Ро kolacji "Jurasz" zapytal, czy піе 
ma gdzies wolпego domu. Сі z Uhryпowa juz zacz~li si~ czegos do
myslac. СеЬа wyszedl і ро chwili wr6cH, mбwittc. ze jest wоІпу dom 
u Магії Kaczorowskiej. Udalem si~ tam z ")uraszem", а СеЬа і reszta 
zostali. W tym domu mielismy przesluchac pierwszego poszkodowa
пego przez kuszcz, Kozaka z Uhrynowa. Теп Ьіеdпу czlowiek kiedys 
pracowal w majtttku Rylskiego jako polowy. )еdеп z moich ludzi udal 
si~ ро піеgо, а "Jurasz" tymczasem powiedzial: "Zdttzylem осепіс 
cztoпkбw kuszcza. Chyba пikt піе prowadzi tak wygodпego zycia, jak 
опі. То піе jest do przyj~cia, tego піе mozпa tolerowac: оsоЬпу dom, 
kobieta do obstugi. W tеп sposбb my пiczego піе osittgпiemy ... ". 
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C6rka przyprowadzHa starego Kozaka. Na poczcttku піе chcial 
m6wic, Ьо mпіе zпаІ і obawial si~. ze wydam rozmow~ kuszczowi 
(zresztct sam chcialem z tego powodu opuscic dom), ale gdy ")urasz" 
zapewпH go, ze піе ma potrzeby, stary si~ rozplakal і opowiedzial 
о zlotym rublu, przechowywaпym па czarпct godziп~. а oddaпym, 
gdy tylko zwr6cili si~ о to ludzie z kuszcza uhryпowskiego. "Dalem, 
Ьо chc~ zobaczyc t~ wolпct Ukraiп~. а опі zabrali to sobie" - podsu
mowal, піе zwracajctc uwagi па c6rk~. kt6ra troch~ go mitygowala. 
")uz si~ піе boj~. Ьо widz~. ze mam przed sobct prawdziwych Ukra
inc6w, mog~ im m6wic prawd~. Ьо widz~. ze to sct сі, со trzeba" -
m6wH Kozak. Powiedzielismy, аЬу пikomu піс піе m6wH о пaszej 
rozmowie і ze moze odejsc, пiczego si~ піе obawiajctc. Widzialem, 
ze ")urasz" jest ~sciekly. Wzruszyly go lzy starca, powiedzial, ze zlo
dziejom z kuszcza пalezy si~ kula w ІеЬ. )а chcialem zlagodzeпia wy
roku do kary chlosty, Ьо brakowalo паm ludzi, Soloma to stary czlo
пek OUN. Dalsze przesluchaпie wykazalo, ze w Piaseczпie srebrпe 
ly:iki zbieral tez Szymoп Stasiuk, оЬеспіе пiezywy. Teraz ")urasz" 
zmi~kl, ale пadal uwazal, ze chociaz jedпemu пalezy si~ rozstrzal, 
а komuпikat роwіпіеп zostac rozeslaпy do rejoп6w w celu odstra
szeпia іппусh od podobпych uczyпk6w. Tymczasem wkr6tce w cza
sie ")urczeпkowej" ohlawy Soloma zostal uj~ty. І zaraz wydal buп
kier zywпosciowy w Uhryпowie. Ludzie dziwili si~. ze tak postctpH, 
ale jego rodziпie піе spadl wlos z glowy. 

W пaszych wsiach pojawHo si~ wojsko polskie. W Belzie, Choro
browie, Krylowie, Hrubieszowie powstaly polskie bazy upowazпio
пe do scictgaпia koпtyпgeпtu. Ludzie wykr~cali si~ do tego, jak mo
gli, chowali. Pewпego razu zolпierze jechali do Wojslawic ро zboze, 
lecz samoobroпa ich піе dopuscHa, ale ро jakims czasie wdarli si~ 
do wsi і zaaresztowali 6 mlodych m~zczyzп. W drodze powrotпej do 
Chorobrowa zamordowali ich przed Uhryпowem. Ofiary mialy r~ce 
zwictzaпe drutem kolczastym. А wi~c musielismy juz walczyc па dwa 
froпty. 

Rozmawiajctc raz z "Zeпem" zapytalem, czy піе mozпa Ьу zapo
biec polskim wybrykom. Odpowiedzial, ze bron Boze, Ьо пasz tereп 
musi Ьус jak пajbardziej spokojпy, Ьо tu zпajdujct si~ r6zпe wazпe 

osoby. Теп spok6j drogo паs kosztowal. Sctdz~. z~ okr~gowy refereпt 
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,.Zеп" robH wiele przewidywalпych і пieprzewidywalпych ьt~dow. 
Chociazby takich jak пiepotrzebпy wyrok па staпiczпego Oszczowa 
Wlodzimierza jurczaka. Podstawct bylo to, ze wieczorem podglct
dal przez оkпо dziewczyп~, maszyпistk~ okr~gu. odwiedzal jCJ tez 
w dzien. ,.Zеп" uwazal, ze jurczak jCJ піероkоі і iпteresuje si~ tym, 
со pisze. Tymczasem to byl dobry oddaпy sprawie czlowiek. Gdyby 
byl seksotCJ, піе zglosHby si~ па wezwaпie ,.Zепа". Rozprawa odbyla 
si~ w Nusmicach. jurczak prosH mпіе о wstawieппictwo, m6WiCJC, ze 
dziewczyпa mu si~ ро prostu podoba, а .. Zеп" jest zazdrosny. Wie
rzylem mu, wiedzctc о jego skloппosci do pki przeciwпej. Zwroci
lem si~ do ,.jurka". Теп zgodzH si~ ze mпCJ, lecz ,.Zепа" trudпo bylo 
przekoпac і wyrok zostal wуkопапу. Przeczytalem teraz polskct 
ksictzk~ ,.Partyzaпcki Kraj"4, gdzie jest wzmiaпka о піт, jak pomagal 
likwidowac ludпosc polskct w Oszczowie, а w koncu zostal zпiszczo
пy przez swoich, chociaz szedl z піmі w ogien. 

jedпej посу przybyli do mпіе lctczпicy od .. )urka". Mialem пie
zwloczпie zglosic si~ w Mycowie. Tam czekal па mпіе іппу lctcznik 
і zaprowadzH па miejsce spotkaпia. Dom byl strzezoпy. Wartow
пik poprosH, abym poczekal і udal si~ z zawiadomieпiem о moim 
przybyciu. ZastaпowHem si~, Ьо w taki sposob dotychczas odprawy 
czy spotkaпia піе przebiegaly, ale juz zostalem wprowadzoпy do 
domu. Za stolem siedzial піеzпапу mi wysoki dobrze zbudowaпy 
m~zczyzпa w sredпim wieku. ZglosHem przybycie' ,.jurkowi", а tеп 
przedstawH mпіе пiezпajomemu. Nie pami~tam jego pseudoпimu. 
Przybyl zza Solokii w celu przeprowadzeпia reorgaпizacji. Zamel
dowalem si~ przed піm w sposob przepisowy, ро czym uslyszalem 
komeпd~ ,.Spoczпij" і prosb~, abym usiadl. NastCJpHa zmiaпa ochro
пy: jego ludzie odeszli, а wart~ obj~la moja bojowka. 

Zacz~la si~ rozmowa. Dotyczyla пajmпiejszych szczegolбw, 

pochodzeпie boj6wkarzy, czloпk6w siatki, oddzialбw itd. Odpo
wiadalem, а pot zalewal mi czolo. jesli czegos nie wiedzialem, 
bylem karcony. Powiedzialem wreszcie, ze gdybym si~ zbytпio iп
teresowal ludzmi па wysokich staпowiskach, to moglbym zostac 
podejrzaпy о doпosicielstwo. Tu gosc ostro zwrocH mi uwag~. ze 

4 )erzy Markiewicz, Partyzancki kraj, Lublin 1980. 
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роwіпіепеm zпас kazdct osob~. zпajdujctcct si~ па moim tereпie. 
Z pomocct przyszedl mi "Jurko", mбwictc. ze sluz~ tu od піеdаwпа. 
Wtedy tоп rozmowy ze stroпy пiezпajomego stal si~ jakby lagod
пy. Zapytal jeszcze о mбj zyciorys і rozmowa dobiegla konca. Na
st~pпie przybysz zwr6cH si~ do "jurka", іе chce spotkac si~ z jego 
zast~pcct "Zепопеm". Мбj bezposredпi dow6dca odparl, іе tеп jest 
па Chelmszczyzпie, аІе zaraz wyslal kogos z moich, аЬу go odszu
kal. Spotkaпie to przebieglo w парі~сіu, kazdy drzal і mбwH, jak 
па spowiedzi. 

Potem spotkalem tego пiezпajomego w lesie uhryпowskim zwa
пym Rubalszczyzпa. Od stroпy Dolhobyczowa dost~pu strzegla bo
jбwka powiatowa SB. Wtedy dostalo si~ rejoпowemu "Szurykowi", 
Ьо піе zglosH swego przybycia. Wysoko postawioпy przybysz roz
kazal mu wykoпac 40 razy "padпij-powstan", а ja musialem dopil
пowac і zglosic, ze rozkazu wуkопапу. Bylo to przykre, Ьо "Szuryk" 
byl dobrym rejoпowym, ale rozkaz byl rozkazem, tym bardziej, ze 
poszedl za паmі jedeп od пiezпajomego і obserwowal. 

Ро przesluchaпia calego lokalпego kierowпictwa пastC}pHa reor
gaпizacja. Powiat zostal zastC}pioпy przez пadrejoп, refereпci "Zеп" 
і "jurko" zostali odwolaпi za Bug. Tymczasowo ich zadaпia wykoпy
wal "Zепоп". )а zostalem jego zast~pcct. Nalezalo zapozпac si~ z ha
slami і lctczпoscict prowadzctcct przez Solokij~ za Bug do пaszego kie
rowпictwa. ZostawHem przy sobie tylko ochroп~ osobistC}. Dowбdcct 
bojбwki zostal sоtеппу "Dub", Ьо ро otrzymaпiu kuli w поg~ піе 
mбgl stac па czele sotпi. jedпak trwalo tu kr6tko, Ьо пieszcz~scie 
піе оmіп~о tego wesolego і eпergiczпego dowбdcy. Pewпego razu 
zakwaterowal ze swojct bojбwkct па kоІопіі Korczuпek па Chelmsz
czyzпie, gdzie zostal otoczoпy oblawct sokalskich "strybkбw". "Dub" 
wycofywal si~ w stroп~ lasu, ale byl okrctzoпy. То byla straszпa ma
sakra, poleglo okolo ЗО os6b. Wsrбd ofiar zпalazla si~ lctczпiczka, 
kt6rej, jak potem opowiadali miejscowi, bolszewicy wbili kolek 
w krocze. Pochowaпo ich z hoпorami wojskowymi па cmeпtarzu 
w Uhryпowie і w Pawlowicach. 

Wydarzen піе brakowato. Wprawdzie "Zеп" і "jurko" zostali od
wolaпi, аІе tymczasowo паdаІ wykoпywali swe obowictzki. "Jurko
wi" піе па r~k~ byto to, іе w War~zu і Belzie zakwaterowalo wojsko 
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polskie, Ьо trudпo тu bylo zabezpieczyc swoj<} rodziп~. t<}czпosc 
z пі(}, ci<}gle przeтieszczaj<}C<} si~ ze wsi do wsi, utrzyтywal przy 
ротосу jedпego wiesпiaka, ktбry "jechal па targ" ... 

Jedпego dпіа zawiadoтioпo тпіе, ze "Jurko" jest гаппу і lezy 
w Wierbi<}zu. Udaleт si~ tат. Byl blady і тіаl przewi<}zaп<} поg~. 

Ktos strzeШ do піеgо z krzakбw, gdy wchodzH do wsi. Zaraz uda
leт si~ z jеdпут осhгопіагzет па тiejsce wydarzeпia, аЬу zпalezc 
lusk~, аІе jej піе zпalazleт, chociaz szukalisтy bardzo stагаппіе. 
ZastaпowHo тпіе to w zwi<}zku z tym, ze strzal w поg~ тоzе doty
czyc bliskiego odejscia "Jurka" z пaszego tereпu. Jedпak jego rodziпa 
pozostawala, wi~c о пiebezpieczenstwie піе bylo тоwу. 

Zіта utrudпiala ohlawy, bylo spokojпiej. Na тiejsce "Duba" тіа
поwапу zostal Wlodziтierz Melпyczuk z Hulcza, pseudo "Jasen", 
chlopak z тojej bojбwki. Otrzyтaleт tez gryps od "Czerпika". ProsH, 
аЬут wzi<}l do siebie Przepiбrskiego, sупа ksi~dza z Chorobrowa. 
Zapytaleт Jurka", со о tут S<}dzi ". Powiedzial, ze za тоісh ludzi od
powiadaт ja і пikt піе тоzе ті rozkazywac, kogo тат przyjтowac, 
а kogo піе. РоdоЬпіе zaopiпiowal to "Zепоп". ZastaпowHo тпіе to, 
ze Przepi6rski chce dostac si~ akurat w szeregi SB, jesli w kureпiu 
"Czerпik" т6glby zпalezc dla піеgо lepsze тiejsce. Jedпak Prze
piбrski sp~dzH chyba z tydzien w otoczeпiu "Czerпika" і widoczпie 

піе dostal przydzialu. А w doтu bal si~ oblaw. Zdecydowalern, ze 
go wezт~, Ьо jego brata zastrzelili РоІасу, chociaz' роtет odplacH 
ті iпaczej. Wyslaleт gryps, аЬу zglosH si~ do тпіе do Dluzпiowa, 
а ktбregos dпіа raпiutko l<}czпik zawiadoтH о jego przybyciu. Nie 
calkieт zd<}zyleт si~ ubrac, gdy pod оkпет wartowпik krzykп<}l: 
"Oblawa!". Wyskoczyleт па dwбr, wrzasп<}leт do Przepiбrskiego, ze 
biegnieтy z l<}czпikieт do kryjбwki u jedпego gospodarza. We wsi 
rozlegly si~ strzaly. Wczesпiej zпalezli si~ w піеj тоі ludzie. Zapyta
leт gospodyпi; "Gdzie S<} ludzie, ktбrzy tu посоwаІі?". "Tu пikogo піе 
bylo"- odparla kobieta. "Niech si~ рапі піе Ьоі, jestesтy swoi, wіет, 
ze S<} w buпkrze, prosz~ паs wpuscic". "Nikogo піе widzialarn, піс nie 
wiem о zadпych ludziach"- gospodyпi prowadzHa swoje. Zacz~lisтy 
j<} prosic juz we trzech. "То ту odejdzieтy dalej, а рапі піесh zapy
ta ich, czy zпaj<} «Мугопа» - паІеgаlет. КоЬіесіе to піе pomagalo, 
а пат gruпt раШ si~ pod поgаті! Wyci<}gП<}leт pistolet: "Prowadz 
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do bunkra!". Kobieta w placz, а ja mysl~ sobie, ze ona zachowuje si~ 
tak, jak tГLeba і nie chce wydac swoich nieznanym, kto wie czy nie 
Polakom pГLebranym za powstancбw. "Niech si~ pani juz nie Ьоі, ja
kos wydostaniemy si~ z tego piekla .. :·- powiedzialem. Teraz chodzi
lo о to, ze jak dostaniemy si~ do Wy2:lowa, to b~dzie dobГLe, а jak nie, 
to b~dzie jak Вбg da. Ruszylismy biegiem, ро drodze dolctczyl mбj 
bojбwkaГL "Werba". Dobieglismy juz do cmentarza na gбгсе za wsict, 
gdy z pГLeciwnej strony posypaly si~ stГLaly z karabinu maszyno
wego. Pochyleni bieglismy dalej. jeszcze kilka metrбw і wpadlismy 
w dolin~. StГLaly umilkly, Ьо obsluga karabinu stracHa nas z pola ob
stГLalu. Pod nogami mielismy snieg z blotem, ktбre lepHo si~ do obu
wia і niemHosiernie obcict2:alo. Uciekalismy pГLez lctk~, zostawiajctc 
za sobct Dluzniow, gdy z lasku ро lewej stronie wyszlo kilku ruskich 
zolnieГLy. "Dawaj' siuda, nie bojsa!" - kГLyczeli. Stan~lismy, jak wry
ci. Wy2:l6w zostal odci~ty. Zawrбcilismy. Powiedzialem, zeby sprб
bowac Ьіес na lezctcy ро lewej stronie Мусбw. Znowu bieglismy pod 
g6r~ і wpadlismy pod ogien ruskiego karabinu maszynowego. Kule 
swistaly, jak pszczoly. Na twaГLy poczulem cos mokrego і pomysla
lem, ze jestem ranny. Otarlem twaГL r~k<t: bloto od kuli, ktбra upadla 
tuz obok. Moskale strzelali, а Pan Вбg kule nosH. PГLygi~ci do ziemi 
uciekalismy pГLed pogonict. Nam trudno bylo uciekac, а im jeszcze 
trudniej nas gonic. Z drugiej strony odezwal si~ inny karabin maszy
nowy. То juz byl ogien krzyzowy oznaczajctcy wczesniej czy p6zniej 
jedno: smierc. "Dalej nie dam rady!" - kГLyknctl "Werba". Na nogach 
mial jeden tГLewik. jednak dotarlismy do doliny і strzaly ucichly. 
"Werba" rozdolem skierowal si~ na cmentaГL, а my podctzalismy ku 
drodze z Dluzniowa do Mycowa. Tu bylismy juz pГLygotowani na naj
gorsze. ТогЬ~ z meldunkami schowalem w sniegu kolo wieГLby рГLу 
drodze. Uslyszelismy glosy oblawy. Zobaczylismy Мусбw, wiedzctc, 
ze nie damy rady do niego dobiec. Ро prawej stronie zobaczylem po
srбd sniegu pozostalosci ро Stercie slomy. "jak pГLeskoczymy snieg, 
to moze si~ uratujemy" - powiedzialem do moich kolegбw. Ostat
kiem sH ГLucilismy si~ do tego miejsca zascielonego zgnHct sloma. 
Nie wiem, jaka sHa nas uniosla, ale kazdy z nas pГLeskoczyl pasmo 
sniegu nie zostawiajctc sladбw. Zaraz zacz~lismy pГLykrywac si~ zgni
liznct. Nagarnctlem jej na cale cialo, glow~ mialem prawie calkicm па-
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kryt<t, lecz widzia-tem jeszcze піеЬо, gdy us-tysza-tem rosyjskie s-towa 
і szczekaпie psбw, potem silпiki samochodбw. Na wysokosci пaszej 
kryjбwki jedeп samoch6d ugrz<}z-t па podmok-tej drodze. )еdеп bojec 
krzykп(}-t, аЬу przyпiesc pod ko-ta s-tomy. ")ak przyjd(}, to strzelam" 
- szepп<}-t mбj -t<}czпik. Ruscy zo-tпierze wraz z psami zblizali si~ do 
паs, silпik samochodu dusH si~ od obrot6w, gdy us-tyszelismy: "Nie 
паdа!". Samochбd ruszy-t! G-tosy poma-tu ucicha-ty, strza-ty tez doпosi-ty 
si~ z daleka. Bylismy uratowaпi, jedпak przelezelismy w tym s-tomia
пym gпoju do посу. Wylezlismy, trz~s<}c si~, jak w febrze. Ukl~klismy 
і zmбwilismy "Ojcze пasz". Odпalaz-tem swoj<} torb~ z dokumeпtami, 
zabralismy z cmeпtarza "Werb~" і poszlismy do Wy:i-towa do Dacki 
па посІеg. Dowiedzielismy si~, ze pod Mycowem zabity zosta-t jedeп 
strzelec і aresztowaпy Matwijczyпa z Druzпiowa, ale ро kilku dпiach 
zwolпili. Pytali go о mпіе, Ьо wiedzieli, ze u піеgо пocuj~. OЬ-tawa 
by-ta па mпіе, аІе піе zastali mпіе w domu Matwijczyпy. Na trzeci 
dzien zachorowa-tem. Leza-tem, gorчczkuj(}c, w Mycowie. Saпitariu
sze czuwali ko-to mпіе 5 dпі. Nic піе jad-tem. Os-taЬ-tem, ale potem si-ty 
zacz~ wracac. 

Przepiбrski zosta-t przy mпіе, obra-t pseudoпim "lkar". Ро jakims 
czasie zrobHem go swoim zast~pc(}. Bojбwka і -i<}czпosc піе lubi-ty go, 
Ьо kazdemu chcia-t dyktowac і wysoko si~ поsН. 

Nasta-ta wiosпa. Wszystkie si-ty rzucilismy teraz па to, аЬу dopasc 
Basaja, morderc~ Che-tmszczyzпy. )edпego dпіа priyby-tem do Uhry
пowa. Dowiedzia-tem si~, ze w Majdaпie we wsi, па Kowalowej ulicy, 
zakwaterowa-t oddzia-t ")ahody" wraz ze z-tapaпym Basajem і trzema 
jego -i<}czпiczkami. "Rys" leza-t zwi<}zaпy па wozie. Dooko-ta zebra-to 
si~ duzo ciekawskich. Chcieli zobaczyc tyraпa. ")ahoda" zabra-t Ba
saja z sob(}, а dziewczyпy przekaza-t SB. Odtraпsportowalismy je do 
Zпіаtупа. W-tos піе spad-t im z g-towy, przes-tuchaпie mia-to zacz<}c si~ 
пast~pпego dпіа. Zamkп~lismy je w ріwпісу. Rапо wojsko polskie 
z War~za przyjecha-to zabierac wiesпiakom zboze. t.<}czпiczki Basaja 
us-tysza-ty j~zyk polski і zacz~ krzyczec. Zo-tпierze ich uwolпili і za
raz opuscili Zпіаtуп. Bojбwka піе пawi<}za-ta z піmі walki, obawiajctc 
si~ о los wsi. Zgliszcz mielismy juz dosyc. 

W akcji па "Rysia" zosta-t гаппу "Suszko", czotowy od "Jahody". 
PochodzH z Ukraiпy wschodпiej. Gdy ")ahoda" wraz z doborowym 
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oddzialem skoczyl па posteruпek МО w Krylowie, gdzie zпajdowal 
si~ .,Rys", tеп chcial z automatu strzelic do kureппego, ale .,Suszko" 
zdё}zyl zlapac г~kё} za luf~. Seria poszla w bok, ale rozszarpala "Susz
ce" dlon, kt6rq musial dlugo leczyc. 

Wyzdrowialem. jakis czas potem otrzymalem od rejoпowego 
iпformacj~ о tym, ze w посу okolo godziпy 12. do Zabcza cz~sto 
przybywajё} Sowieci z posteruпku graпiczпego z Waпiowa па cze
le z majorem. Zdecydowalem si~ przeszkodzic tym odwiedziпom, 
kt6re mogly dotyczyc koпtakt6w z eweпtualпymi ageпtami ze wsi. 
jedпej посу obstawHem swoimi ludzmi odpowiedпie miejsca we 
wsi. Czekamy. Zbliza si~ гапо. Nikt піе przybyl. Trzeba bylo sсіё}
gпё}С bojowc6w і szukac zakwaterowaпia, аЬу па drugё} пос zпowu 
zastawic pulapk~. Czuwac miala siatka tej wsi, а my moglismy si~ 
przespac. Zasпё}lem twardym sпem, gdy zbudzH mпіе lё}czпik, m6-
wiё}c, ze kопіесzпіе chce si~ ze mпё} widziec Wlodzimierz Polisz
czuk "Wiuп". ZgodzHem si~. jakkolwiek bylem mоспо zaskoczoпy: 
zostal zlapaпy przez bolszewickё} oblaw~. а okazuje si~. ze jest па 
miejscu? Ubralem si~. а za chwil~ w drzwiach, usmiechajё}c si~. 
wital si~ ze mпё} "Wiuп". PochodzH z Zabcza. "jak masz za со, to 
mozesz mпіе zaaresztowac ... " - powiedzial juz па poczё}tku. "Na 
razie піе ma takiej potrzeby" - odparlem. Rozmowa піе kleHa si~. 
Wraz ze mпё} bylo dw6ch boj6wkarzy. Niby zartem zapytalem si~. 
czy ma bron. "Wiuп" polozyl па stole pistolet. "Jak to si~ stalo, ze 
wpadles im w г~се?" - zapytalem. - Gdzie byles dotё}d? І со teraz 
tu robisz?". "Widz~. ze to przesluchaпie" - zasmial si~ і wyjasпH, ze 
wpadl podczas pierwszej oblawy, jak і іппі. Sowieci піс о піm піе 
wiedzieli, zapropoпowali ргас~ w wojeпkomacie w Sokalu. Teraz 
jest па urlopie, odwiedza rodziп~. "Wiecie, ze пikogo піе wydalem, 
iпaczej bym піе przyszedl"- zakonczyl. "Tak, ale chyba пiezbyt pa
suje гоЬіс tak, jak ty. Poszedles па wygodпe zycie, tymczasem tak 
wielu ... "- podsumowywalem. "Wiuп" poprosH, czy moze poroz
mawiac ze swoimi bylymi podkomeпdпymi. ZgodzHem si~. rozwa
zajё}c w myslach, со сzупіс. Zatrzymac go czy піе? jedпak піе mia
lem pewпosci, czy to si~ uda, Ьо ропаd polowa boj6wki піеdаwпо 
ЬуІа jego ludzmi, а па dodatek musialoby si~ to odbyc па oczach 
mieszkanc6w jego wsi. 
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Wieczorem opuscHem Zabcze. Opowiedzialem wszystko "Jurko
wi". Razem zdecydowalismy, ze "Wiuпa" пalezy zatrzymac. Opr6cz 
tego "Jurko" poiпformowal mпіе о tym, ze "Jahoda" wysyla swбj 
zwiad, dziewcz~ta, do Tomaszowa і Hrubieszowa, а пawet do Lubli
пa. Jedпa z пісh doпiosla, ze jej kolezaпka "Habka" zadaje si~ z ruski
mi oficerami, chodzi do пісh ukradkiem па obiady і пigdy піе wraca 
па czas. Nalezalo zatrzymac j<}, jak tylko pojawi si~ w Uhryпowie, со 
zapewпe пast<}pi podczas пiedalekich Swi<}t Wielkaпocпych. 

Nastal maj (1945 r]. Otrzymalem gryps, ze przez Bug ma prze
chodzic delegacja пaszego Prowodu па пegocjacje z АК. Mam ich 
ubezpieczac. Przej<}C delegat6w роwіпіепеm w Nusmicach. Mialo 
to przypasc па tydzien wielkaпocпy. "Jurko" пadal byl па miejscu, 
wi~c om6wHem z піm t~ spraw~. chociaz оп піс о піеj піе wiedzial. 
Przypuszczal, ze moze poiпformowaпy byl "Zеп", ktбry opuscH пasz 
okr~g razem z dow6dc<} przeprowadzaj<}cym reorgaпizacj~. Z "Zе
попеm" si~ піе widzialem, ale sprawa byla w miar~ jasпa, wi~c bez 
jakichkolwiek podejrzen si~ rozstalismy. 

Noc<} pod<}zalem z boj6wk<} do Uhryпowa. "Jasen" powiedzial, аЬу 
па dzien zatrzymac si~ w Hulczu, па со si~ zgodzHem. Hulcze kiedys 
bylo ladп<} wsi<}, ale padlo ofiar~ pierwszej ruskiej ohlawy і zostala 
z піеgо tylko cz~sc. We wsi stacjoпowala wtedy sotпia UPA, ale Ruscy 
zaskoczyli j<} przyjezdzaj<}c samochodami. Sotnia w рапісе zacz~a 
si~ wycofywac, zacz~a si~ strzelaпiпa. І пast<}pH straszпy mord: oko
lo ЗО оsбЬ zostalo zwi<}zaпych drutem kolczastym і zabitych za wsi<}. 
Teraz па Hulcze піе zwracaпo az tak uwagi, со chcial wykorzystac 
"Jasen". Przypadla mi wraz z "lkarem" kwatera u Romanczyszyп6w. 
Ро chwili przyszedl "Sirko" і powiedzial, ze czyszcz<} bron, wi~c mog<} 
wyczyscic і m6j automat, а to byla ruska "fiпka". Sp~dzilismy spo
kojпie dzien і пalezalo posuwac si~ dalej. Poszedlem do domu, gdzie 
kwaterowal "Sirko" z "Krukiem". Otrzymalem swбj automat і odci<}
gп<}lem zamek, аЬу do піеgо zajrzec, gdy rozlegl si~ wystrzal: bron 
wystrzeШa sama! "Tak dlugo пosz~ bron, а jeszcze апі razu sama mi 
піе wystrzeШa!"- krzykп<}lem ze zdziwieпia. PoprosHem "Sirk~", аЬу 
policzyl, ile jest lusek Zпalazl З ruski. ZamysШem si~ і mбwi~: "Nie
dobry zпak, za З godziпy, za З dпі albo tygodпie cos паm si~ staпie" 
- powiedzialem. "Kruk" zasmial si~ і powiedzial, ze moze za З lata. 
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Nad raпem dojechalismy do Uhryпowa. Bojowka zakwaterowala 
we wsi. OdwiedzHem zоп~. ро czym udalem si~ do rodziппych Nu
smic. Do cerkwi піе poszlismy, chociaz byl pierwszy dzien swictt, Ьо 
пalezalo wykoпac zadaпie оdпоsпіе ochroпy delegacji. Dalem tylko 
dzien urlopu boj6wkarzom z pobliskich wsi, а takZe "lkarowi", kt6-
ry poszedl odwiedzic rodziп~ w Chorobrowie. Sam spotkalem si~ 
z bratem Dackiem, kt6ry byl staпiczпym пusmickim. Powiedzialem, 
аЬу przygotowal kryj6wk~ dla wazпych ludzi і obserwowal wies, 
аЬу ktos пieproszoпy si~ do піеj піе zakradl. І poszedlem do zопу do 
Uhryпowa. Tam czekal st6l swictteczпy. Mama zопу cz~stowala kaz
dego jajkiem, zyczctc, abysmy zdrowi doczekali do пast~pпych swictt, 
аІе gdy chcialem wzictc swoje jajko, rozsypalo si~. ZrobHo mi si~ 
пiedobrze, Ьо wczoraj wystrzeШ mi automat, а dzis mam juz drugi 
zпak ... jedпak zaraz wszyscy zacz~li mпіе uspokajac і rozmawiajctc 
dotrwalem do wieczora, chociaz w gl~bi serca czulem пiepok6j. 

Wieczorem we wsi rozlegly si~ strzaly, wi~c brat zопу zaraz 
wyszedl, аЬу dowiedziec si~, kto to. Wr6cH, mowictc, ze to ріjапе 
"strybki" z Dolhobyczowa. Pozegпalem si~ z rodziпct і poszedlem 
do swoich chlopcow, а potem do "Suszki" ро maszyп~ do ріsапіа 
і p6l worka amuпicji. Wracalismy do Nusmic, аЬу oczekiwac па de
legacj~ z zagraпicy. Miп~lismy smutпct cerkiew, kolo kt6rej kiedys 
bylo tak wesolo ... W moim domu раШа si~ lampa пaftowa, ojciec 
siedzial kolo stolu. Porozmawialismy chwil~ і udalem si~ do brata 
Dacka, czujctc па czole pocaluпek ojca, kt6ry pozegпal mпіе tak, jak
bysmy mieli si~ juz піе zobaczyc. U brata troch~ pogoscilismy si~, 
аІе піе czulem radosci і powiedzialem, ze p6jd~ spac do Majki do 
stodoly. SprawdzHem z "Sirkct" і moim psem "Doпem" warty we wsi: 
w porzctdku. Zastaпawialem si~, dlaczego jest juz рбlпос, а пikogo 
піе ma. Moje mysli przerwaпe zostaly odglosem krok6w od stro
пy Chorobrowa. Skoczylismy do rowu і w odpowiedпim momeпcie 
"Sirko" zawolal: "Haslo!". Tym, kto odpowiedzial па haslo, okazal si~ 
"Zепоп" przebraпy za dziada. Zalatwial cos, jak powiedzial, w Cho
robrowie. Teraz оп zapytal, со ja tu robi~. Odparlem, ze czekam па 
ludzi z zagraпicy. "Zепоп" skwitowal to tak, ze moze im trudпo jest 
przekroczyc Bug, а wi~c паІеzу czekac dalej. Zauwazylem, ze jestem 
straszпie zm~czoпy і chce mi si~ spac. "То idz przespij si~, Ьо tu jest 
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komu pilпowac" - poradzH "Zепоп", ale gdy powiedzialem, ze і оп 

роwіпіеп si~ wyspac, odparl, ze ma pilп<t spraw~ w Pawlowicach. 
І poszedl. Wydal mi si~ podejrzaпy. Rozkazalem "Sirkowi" і "Kru
kowi", аЬу wysledzili, dok<td p6jdzie. Bily mi si~ mysli ро glowie, 
sk<td "Zепоп" m6gl si~ tu wzi<tC, і to w takim przebraпiu, gdy пagle 
пadszedl dow6dca "Kropywa", m6j brat stryjeczпy. Zapropoпowal, 
abysmy we dw6ch udali si~ spac do Wasyla Daciuka, gdzie оп ma 
реwПСІ kryj6wk~. Powiedzialem, ze p6jd~ do brata Dacka. Tymcza
sem "Sirko" і "Kruk" doпiesli, ze "Zепоп" піе poszedl do Pawlowic, 
а zaszedl do Kowalskich. "Hm, tam jest ladпa dziewczyпa, to moze 
dlatego mi о tym піе powiedzial?". Zaszedlem do brata і zasп<tlem 

twardym sпem, ale szybko zostalem obudzoпy: dопіеsіопо, ze de
legaci przybyli і SСІ u Jakuba Koпachowicza. Zasп<tlem zпowu, Ьо 
juz switalo. І zпowu za chwil~ wbiegl brat і krzykп<tl, ze we wsi jest 
oblawa. Powiedzialem, аЬу Syпiutka ukryl moje siodlo, а do "Sirki" 
krzykп<tlem, zeby zaryl si~ w slomie, а ja lec~ do drugiej stodoly. 
Zacz<tlem wlazic w slom~, gdy uslyszalem па podw6rzu "strybk6w". 
Staп<tlem przy samej sсіапіе. W dloпi sciskalem "belgijk~", а w my
slach powierzalem si~ Bogu. "Strybki" wprost z podw6rza weszli 
do stodoly. Pozпalem glosy "Jurczeпki", "Habdaпki". W koncu kt6rys 
powiedzial, ze пalezy przekluwac slom~. Za chwil~ kolo mojej glowy 
przeszedl ich dlugi drut, potem drugi. "Nicziewo піеt"- uslyszalem. 
Mimo to ktos rozkazal przerzucac slom~. Опі przeriucali, а ja odsu
walem si~ wzdluz sсіапу. w koncu pomyslalem, zeby w poruszaпej 
slomie przelezc ze swojej do tej, kt6r<t juz przerzucili. Na pocz<ttku 
poszlo lekko, ale potem traШem па sапіе. Nic піе slyszeli, Ьо slo
ma szumiala, gdy j<t przerzucali. Bylem pod піmі, jeszcze p6l metra 
і skonczyli przerzucaпie, gdy zпowu ktos powiedzial, аЬу сzуппоsс 
powt6rzyc. Tym razem піе rzucali slomy па mпіе, а па klepisko. "Оп 
zdies, wot sobaka jewo pribiezal!"- krzykп<tl kt6rys z oblawпik6w. 
Prawie chodzili ро mпіе і w koncu kt6rys mоспо chwycil mпіе za 
r~ce, krzycz<tc "Jest!". Wypuscilem z Г<tk pistolet, kt6ry juz піе m6gl 
dac mi zadпej пadziei. [ ... ) 

Tlumaczenie z jt;zyka ukrainskiego. 
Rt;kopis. Oryginal w zbiorach Bogdana Huka. 
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s. З Eugeniusz' Sztendera, 2016 r. Zr6dto: archiwum osobiste Eugeniusza 
Sztendery. 

s. 5 Pierwsze zdj~cie Eugeniusza Sztendery, obok niego stoi Piotr Witiuk, 
siedzi NN. Zr6dto: archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery. 

s. 6 Kolezenskie spotkanie uczni6w gimnazjum w Sokalu. Eugeniusz 
Sztendera pierwszy z lewej. Zr6dto: archiwum osobiste Eugeniusza 
Sztendery. 

s. 7 Uczniowie і nauczyciele gimnazjum w Sokalu. Zr6dto: archiwum oso-
biste Eugeniusza Sztendery. 

s. 20 Leon t.apinski .. Zenon". Zr6dto: lgor Hatagida, Prowokacja .,Zenona". 
s. 23 Marian tukasewicz .. Jahoda". Zr6dto: .,Litopys UPA". 

s. 27 Wtodzimierz Soroczak .. Berkut". Zr6dto: .. Litopys UPA". 

s. 29 lwan RosH .. Jurko". Zr6dto: .. Litopys UPK 

s. 32 Maria Dowhan .. Orysia". Zr6dto: "Litopys UPA". 

s. 53 Zabity w walce Wtodzimierz Melnyczuk .. Jasen". Zr6dto: Archiwum 
IPN. 

s. 56 Ciato zabitego w walce Wasyla Porochniuka .. Suboty". Zr6dto: Archi
wum IPN. 

s. 58 Eugeniusz Sztendera z okresu pobytu w Monachium. Zr6dto: archi
wum osobiste Eugeniusza Sztendery. 

s. 61 Lubomira Majiwska. Fotografia z sowieckich akt Dymitra Majiwskiego. 
Zr6dto: archiwum osobiste Eugeniusza Sztendery. 

s. 65 Eugeniusz Sztendera, lata 70. Zr6dto: archiwum osobiste Eugeniusza 
Sztendery. 

s. 67 List Eugeniusza Sztendery do Mariana Got~biewskiego. Zr6dlo: archi
wum osobiste Eugeniusza Sztendery. 
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s. 71 Маrіап G<И«:biewski па fotografii podaгowaпej pгzez піеgо Eugeпiu
szowi Szteпdeгze, kt6ry umiescH па піеj slowa: Pulk. Marian Golt:biew
ski w mlodym wieku. Zг6dlo: aгchiwum osobiste Eugeпiusza Szteпdery. 

s. 75 Pгojekt Z}'czen z okazji lacinskich swictt Bozego Naгodzeпia dla .. Bo
jowпik6w polskiego podziemia aпtybolszewickiego", kt6ry 23 gгudпia 
1946 г. pгzygotowal геfегепt polityczпy Kгaju Zakeгzonskiego )aгo
slaw Staгuch. Zг6dlo: Aгchiwum IPN. 

s. 93 )егzу t.opatynski .. Szejk". Zг6dlo: .,Litopys UPA". 

s. 97 List Магіапа Gol«:biewskiego do Eugeпiusza Szteпdery z 1991 г. Zг6-
dlo: aгchiwum osobiste Eugeпiusza Szteпdery. 

s. 101 List Магіапа Gol«:biewskiego do Eugeпiusza Szteпdery z 1994 г. Zг6-
dlo: aгchiwum osobiste Eugeпiusza Szteпdery. 

s. 106 Wasyl Halasa .. Zепоп Sawczeпko", .. Огlап". Zг6dlo: .,Litopys UPA". 

s. 109 Okladka tгaktatu Wasyla Halasy .. Zепопа Sawczeпki" Stosunki polsko
-ukraiПskie. Zr6dlo: Aгchiwum IPN. 

s. 117 Stгопа pieгwsza Stosunkow polsko-ukrainskich. Zг6dlo: Aгchiwum IPN. 

s. 124 Okladka weгsji ukгainskoj«:zyczпej Stosunkow po/sko-ukrainskich. Zг6-
dlo: Aгchiwum Ceпtгum Badan паd Ruchem Wyzwolenczym, Lw6w. 

s. 141 РоІа па р6lпоспу wsch6d od wsi Lubliпiec Nowy, 21 maja 1945 г. Spo
tkaпie pгzedstawicieli UGRW і DSZ. Zг6dlo: kolekcja гоdzіпу Staпisla
wa Кsictzka. 

s. 155 Zary, pгzysi6lek Lublinca Nowego, 21 maja 1945 г.: гozmowy politycz
пe UGRW- DSZ. Zг6dlo: kolekcja гоdzіпу Staпislawa Кsictzka. 

s. 165 Rozmowy UGRW - DSZ па Zaгach, pгzysi61ku Lublinca Nowego, 
21 maja 1945 г. Dialog Магіапа G<И«:biewskiego .,Steгa" (w bialym 
plaszczu) і siedцcego napгzeciw )eгzego t.opatynskiego .. Szejka". Zг6-
dlo: Kolekcja гоdzіпу Staпislawa Кsictzka. 

s. 173 Zary, pгzysi6lek Lublinca Nowego, 21 maja 1945 г.: ргzегwа w czasie 
гozm6w pгzedstawicieli UGRW і DSZ. W bialym plaszczu Магіап G<И«:
biewski .. Steг", za піm w gl«:bi z zalozoпymi r«:koma )егzу t.opatynski 
.. Szejk". Zг6dlo: kolekcja гоdzіпу Staпislawa Кsictzka. 

s. 182 Pгawdopodobпie momeпt ukonczeпia гozm6w mi«:dzy UGRW і DSZ 
па Zaгach w dпiu 21 maja 1945 г. Zг6dlo: kolekcja гоdzіпу Staпislawa 
Кsictzka. 

s. 190 Schemat ataku oddzial6w UPA і WiN па obiekty гezimu komuпistycz
пego w Hгubieszowie wуkопапу pгzez pгacowпik6w МВР. Zг6dlo: Aг
chiwum IPN. 

s. 192 Schemat koszaг Wojska Polskiego w Hгubieszowie wykonaпy pгzez 
sztabowc6w UPA. Zг6dlo: Aгchiwum IPN. 

s. 196 Pociski гakietowe pгodukcji пiemieckiej do wyгzutпi typu NеЬеІwег
fег wykoгzystywaпe pгzez oddzialy UPA па tегепіе 28. Odciпka Tak
tyczпego .. Daпyliw" (ЬІ«:dпіе zideпtyfikowaпe pгzez МВР jako pociski 
V-1). Zг6dlo: Aгchiwum IPN. 
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s. 200 Prowadnica (wykonana przez kowala) pocisk6w rakietowych produk
cji niemieckiej wykorzystywana przez oddzialy UPA na terenie 28. Od
cinka Taktycznego .. Danyliw". Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 205 Fragment muru przy budynku PUBP w Hгubieszowie zniszczonego 
w trakcie zdobywania budynku. Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 212 Ruina domu zniszczonego w czasie walk w Hrubieszowie. Zr6dto: Ar
chiwum IPN. 

s. 218 Fragment zniszczen w mieszkaniu pracownika PUBP w Hrubieszo
wie na terenie miasta dokonanych w czasie ataku. Zr6dto: Archiwum 
IPN. 

s. 221 Stan budynku PUBP w Hгubieszowie ро podpaleniu przez oddziat WiN 
pod dow6dztwem рог. Henryka Lewczuka .,Mtota" і boj6wk~ OUN pod 
komendCІ Wtodzimierza Melnyczuka .. )asenia" (w opisie sporz-.dzo
nym w МВР Ьt~dnie podano, ze zostat spalony w czasie napadu UPA). 
Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 223 Fragment opracowanej, przez UB listy os6b uwolnionych z aresztu 
PUBP w Hrubieszowie. Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 229 Stan aresztu w budynku PUBP w Hгubieszowie ро ataku oddziatu WiN 
pod dow6dztwem Henryka Lewczuka .,Mtota" і boj6wki SB OUN pod 
komendCІ Wtodzimierza Melnyczuka ")asenia". Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 238 Wsewotod Przepi6rski .. Іkаг". Zr6dto: "Litopys UPA". 
s. 260 Ciata zotnierzy UPA poleglych w czasie odwrotu z Hгubieszowa. Zr6-

dto: Archiwum IPN. 

s. 262 Fragment ksi~gi zotnierzy sowieckich - З rubryki na dole dotycц po
leglych w czasie walki z oddziatami UPA w Hrubieszowie. Zr6dto: Me
moriat, Moskwa. 

s. 271 Schemat napadu na PUBP Hгubieszowie wykonany przez pracowni
k6w МВР. Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 278 Swi~ta wielkanocne w oddziale UPA, prawdopodobnie "Wilki"-2, 
w kt6rym sruzyt Piotr Szopiak .. Berezynski" (pierwszy od lewej), 
1946 г. Zr6dto: "Litopys UPA". 

s. 285 Pracownicy PUBP w Hrubieszowie zabici przez zotnierzy WiN z od
dziaru Henryka Lewczuka .. Mlota". Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 291 Miroslaw Onyszkewicz .,Orest", .,ВіІу". Zr6dto: Archiwum IPN. 

s. 293 Pierwsza strona r~kopisu sprawozdania Miroslawa Onyszkewicza 
.. Oresta" Opys akciji па misto Hrubesziw w kinci trawnia 1946 r. Zr6dlo: 
Archiwum IPN. 

s. 297 Zolnierze UPA і WiN na polach kolo Lublinca Nowego, ~dzie 21 maja 
1945 г. ochraniali rozmowy przedstawicieli UPA і WiN. Zr6dlo: kolek
cja rodziny Stanislawa КsiCІzka. 

s. 299 Przysi6lek Lublinca Nowego Zагу, 21 maja 1945 г. Podczas rozm6w 
przedstawicieli UGRW і DSZ przemawia )erzy l:.opatynski "Szejk". Na
przeciw niego w bialym plaszczu Marian Got~biewski .. Ігkа". Drugi od 
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lewej w glc:bi notuje Mikolaj Wynnyczuk .,Wyr"(?). Zr6dlo: kolekcja ro
dziny Stanislawa Кsict::i:ka. 

s. 304 Budynek na ul. З Maja w Hrubieszowie uszkodzony wybuchem poci
sku rakietowego UPA (stal niedaleko budynku, gdzie stacjonowal ba
talion 98. pulku piechoty Armii Czerwonej). Zr6dlo: Archiwum IPN. 

s. 400 СіаІо zabitego Тymoteusza Hawalki .,Szepela". Zr6dlo: Archiwum IPN. 

s. 401 СіаІо zabitego NN ps ... Moriak". Zr6dlo: Archiwum IPN. 

s. 402 СіаІо zabitego NN ps . .,Moriak". Zr6dlo: Archiwum IPN. 

s. 402 Cialo zabitego NN ps ... Biakytny". Zr6dlo: Archiwum IPN. 
s. 403 Cialo zabitego NN z grupy Тymoteusza Hawalki .,Szepela". Zr6dlo: Ar-

chiwum IPN. 

s. 403 СіаІо zabitego NN ps . .,Zaporo::i:ec". Zr6dlo: Archiwum IPN. 

s. 404 Cialo zabitego Wasyla Porochniuka .,Suboty". Zr6dlo: Archiwum IPN. 

s. 404 СіаІо zabitego NN ps . .,Krywonis". Zr6dlo: Archiwum IPN. 

s. 405 СіаІо zabitego NN z grupy Тymoteusza Hawalki .,Szepela". Zr6dlo: Ar-
chiwum IPN. 

s. 425 Piotr l:.ahoda .. Hromowy". Zr6dlo: .. Litopys UPA". 

s. 429 Wlodzimierz Sywak .,Zirka". Zr6dlo: .,Litopys UPA''. 

s. 430 Eugeniusz Sywak .,Hajda". Zr6dlo: ,.Litopys UPA''. 

s. 441 Iwan Bielanczuk .,Zenko". Zr6dlo: Igor Halagida, Prowokacja .. Zenona: 

s. 468 Wlodzimierz Borowik. Zr6dlo: lgor Halagida, Prowokacja .. Zenona: 

s. 519 Cmentarz w Hulczu. Mogila ::i:olnierzy UPA, w kt6rej spoczywa m.in. 
Marian tukasewicz .. )ahoda",lato 2010 r. Zr6dlo: zbiory Bogdana Huka. 

s. 526 Eugeniusz Koza .. Bohun". Zr6dlo: lgor Halagida, Prowokacja .. Zenona: 

s. 549 Michal Migus .,Zirka". Zr6dlo: .Litopys UPA". 

s. 563 Szymon Nepszy .,Himiak". Zr6dlo: Igor Halagida, Prowokacja .. Zenona·: 

s. 605 Mikolaj Pawonski .,Palijenko". Zr6dlo: lgor Halagida, Prowokacja .. Ze-
nona". 

s. 632 Grupa bylych czlonk6w boj6wek SB na czele z lwanem Niewiadom
skim .. )urkiem" ukrywajctca sic: jesienict 194 7 г. w lasach kolo Cichob6-
rza. Zr6dlo: Igor Halagida, Prowokacja .,Zenona: 
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А 

Adamiuk, funkcjonariusz UB 608, 

609,615,616 

Adamiuk lwan 607 

Adamus Maria 379 
Aksenty, zomierz UPA 647 
Anders Wladyslaw 72, 92 

,,Andrij" zob. Wakula Wiktor 

"Andrijko" 48 

Andrijewski 255, 256 
"Andriusza" zob. Charkowski Andrzej 

Andruch, wi-:zien 644 

Andrusewicz 647,592 
Andrusewicz lwan 590, 592 

Andrusewicz Michal 587 

Andrusewicz "Moriak" 547 
Andrusewicz Piotr "Solowij" 585 
,,Aniol" zob. Sywak Eugeniusz 

,,Anton" zob. Cwil )erzy 

Antoniuk, gospodarz 444 

Antoniuk Afanazja "МаІа" 662 

Antoniuk Marusia 499 
Antoszczyna 537 

Armstrong )ohn 69 

Artecki, ksiёtdZ prawoslawny 530 
"Artur", prowidnik OUN 458 
Atlasiuk Wlodzimierz 204, 219, 224, 

674 

"Atos" zob. Charko Wlodzimierz 
,,Azja" zob. Dёtbrowski Waclaw 

в 

Babij Oles 657, 658 
Bacic-Saliszewska Alina XXXVI 

"Bahriany" zob. Daciuk Eugeniusz 

Bahriany lwan 59 

Bahniuk Teodor "Sycz" 648, 680 
"Bajda", zolnierz UPA 45, 631, 633, 

635 
"Bajda" zob. Mykolenko Piotr 

"Bajda" zob. Warenycia Piotr 
Bajkowski Mikolaj 450 

Bajlak Roman "Bohun" 48, 406 
Balij Michal 380 
Balaj, milicjant 645 

Bandera Stefan 25, 57, 58, 95, 96 

Banderiw Stefan "Malyna" 318, 319, 
321,328,512,515,517,523 
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Baran Henryk 641 
Barailski, gospodarz 690 
Basaj Stanistaw "Ry~" 35, 36, 77-81, 

98, 452, 529,543, 551, 698, 699, 
712, 713 

Baszuk (Leontowicz) Natalia 55 
Baszuk Piotr 55 
Batalia Wtodzimierz "Chmamy", "t:.ew

ko~ "Zacharczuk" 26, 132, 188, 194, 
238,261,296,304,305,314,315, 
349,350,352,369,370,375,378, 
385-387,438,477,47~591 

"Batko", inspektor UPA 425, 432 
Betejowicz lwan "Dzwiilczuk" 11 
Benesz Edward 199 
Benie, rodzina 636 
ВеіІ Магіа 636, 637 
"Berezyilski" zob. Szopiak Piotr 

"Berkut" zob. Hajduk Teodor 

"Berkut'' zob. Soroczak Wtodzimierz 

Bielailczuk Iwan vel Zawi~lak )an "Or-
tyk", "Zenko" 441, 454, 466, 467, 
620,622,636,638,641 

Bietozierow, oficer NКWD 253 
Bieniaszewski Tadeusz 206 
Bieilkowski zob. Bierut Bolestaw 
Biernat, pracownik МВР 208 
Bierut Bolestaw 17, 144 
Bilewicz "Borsuk" 459 
Bitas Wasyl 96 
"Bity" [Lewczuk?), boj6wkarz SB 666 
"Bity" zob. Onyszkewicz Mirostaw 

Bity )aгostaw "Kryha", "Milko", "Pta-
stun" 20, 93, 129-139, 175, 180, 
406,429 

Bityk Michat 655, 658 
Bityk Wasyl "Orzech" 232 
Bis, policjant 567 

"Btakytny" 45, 402 
Btazejczyk, porucznik UB 222 
Bobko Aleksander "Choma" 268,547, 

567-569,573 
Bobko Mikotaj 546 
Bobko Oteksa zob. Bobko Aleksander 

Bobriilski Gieorgij 151 
Bodnar Myrosia 11 
"Bogustaw" zob. t.apiilski Leon 
"Bohdan", zotnierz UPA 554 
"Bohdan" zob. Тytus Michat 
"Bohun" zob. Bajlak Roman 

"Bohun" zob. Kral Wasyl 

"Bohun" zob. Koza Eugeniusz 
Bohunowa, nauczycielka 450 
Bojczuk Zeilka 538 
Bondarenko, lejtnant NКWD 255 
Bondaruk )akub 657 
Bondaruk Michat 657 
Borak Wtadko 671 
Borowiec Taras "Bulba" 68 
Borowik Wtodzimierz vel Sierpiilski 

Wactaw "Nezabud'ko" 465, 467, 
468, 472, 474 • 

Bor6wka, Niemiec 638 
"Borsuk", boj6wkarz SB 379, 390, 

459,569,570,576 
"Borys", propagandzista ЗО 

"Borys", referent OUN 359 
"Borys", ~ledczy SB 48,571 
"Borys", zotnierz UPA 22 
"Borys" zob. Szabatura Teodor 
Borys Piotr 455, 457 
Bryl Stefan "Zuk" 353, 355 
Brystawska Serafina 698 
Buczacki Ludwik 377, 378 
"Buj" zob. tewycki Swiatostaw 

"Burewij" zob. Kucharczuk Mikolaj 
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.. Buriak", referent OUN 388, 389 
Burszta Andrzej 335 
.. Burta" zob. Leonowicz )an 
Butkowski lwan 57 
Buzko Mikolaj 659 
Byskal Wlodzimierz .. Habdank", 

с 

.Habdanko" 443, 444, 555, 704, 
716 

.. Cals" zob. Kral Wasyl 

СеЬа Piotr 706 
Cebuliw Stiopa .,Sojka" 48, 395, 527 
Cerankiewicz, gospqdarz 587 
Chalmatow, zolnierz NКWD 255 
Charko Wlodzimierz ,,Atos" 26, 422, 

423, 425, 432 
Charkowski Andrzej .Andriusza" 26, 

453,626 
.. Chmara", boj6wkarz SB 247, 463-

465,491,555,556,558,627,631, 
634-636 

.. Chmara", :iolnierz UPA 248 

.. Chmara" zob. Podg6rski Michal 332 

.. Chmara" zob. Skгzyflski Eugeniusz 

.. Chmara" zob. Tesla Wlodzimierz 

.. Chmarny" zob. Batalia Wlodzimierz 

Chmeluk Maria 666 
.. Chmelyk" zob. Werbiwski Teodor 
Chmielnicki [Bohdan] 85,442 
.,Chmil" zob. Szulhan Daniel 

.. Choma", dow6dca UPA 614, 615 

.,Choma" zob. Bobko Aleksander 

Choma Pawel 703 
.. Chorobry", :iolnierz UPA 334 
.,Chrin" zob. Stehelski Stefan 

Chrol Maria .Zirka" 661,662 
Chruszczow Mykita 4, 564 

Churchill Winston 197, 200 

Chwedczuk, uczen 498 
.,Ciaha", boj6wkarz SB 45 
.,Сіё}g" zob. Smiech )6zef 

Ciciura Aleksander 620 
Cieplak, gospodarz 587 

Cieslak, sledczy МВР 164, 168, 172, 
176,181 

Ciona Jaroslaw .. Zmajlo" 523 
Ciona Pawel .. t.ewko" 489, 598, 599 

Clausewitz Carl von XXVIII 

Cwiach Michal .. Kaczmar'' 579 
Cwil )erzy .,Anton" 18, 28, ЗО, 559 

.. СуЬа" 31 

.. Cygan zob. Tadra Hryc 

.. Czarus" zob. Konopa Sergiusz 

.. Czaus" zob. Kral Wasyl 

.. Czeremosz", dow6dca UPA 678 

Czemecki, wi~zien 94 
.. Czernik" zob. t.ukasewicz Marian 

Czerwinski Gwidon 213 
.. Czmelyk" zob. Werbiwski Teodor 

.. Czorna" zob. Gierko 0\а 

.. Czornobil" zob. Haliw Тymoteusz 

.. Czornomorec" zob. Halajko Teodor 

.. Czornota" 629 

.. Czorny", zolnierz UPA 456 

.. Czort" zob. Telyczka Mikolaj 

.. Czub" zob. Szamryk lwan 

.. Czubik" zob. Ogrodnik Eugeniusz 

.. Czubczyk" zob. Halwa )akub 

.. Czumak", referent SB 433, 459, 661-

665 
.. Czumak", zolnierz UPA 390 
.. Czumak" zob. Fedczenko Wlodzi

mierz 

.,Czumak" zob. Kokock:i Michal 
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D 
Dachiw Hryc 585 

Daciuk Eugeniusz .Bahriany", "Lis" 

59,239,244,379,427,555 

Daciuk Teodor 701 

Dacko, gospodarz 712, 715, 716, 

"Dalnicz" zob. Fedoriw Piotr 

Daniel Romanowicz zob. Halicki Daniel 

Dankiewicz, sledczy МВР 233 

"Dawid" zob. Prystupa Szymon 

"Dawyd" zob. Prystupa Szymon 

Dctbrowski Waclaw "Azja" 188, 191, 

194, 203, 358 

Dejneka, mieszkanka wsi 54 7 

Dejneka Aleksander, )6zef ,.Skoworo-

da" 37,48 

Demczuk, nauczyciel675 

Demczyszyn Hryc 504 

,.Demyd" 361 

Dmyterko Stanislaw ,.Nalywajko" 572 

Dobrowolski, pracownik МО 208 

"Don" zob. Кaminski Zbigniew 

Dowhan Maria "Orysia" 34, 457, 496, 

499,502,662,665 

Drabinski, funkcjonariusz МВР 143 

Drahan Julek 704 

Drapa Roman 221, 227 

"Dra:ia" zob. Sotirovic Dragan 
,.Drugak" zob. Szczepankiewicz Wil-

helm 

,.Dub", boj6wkarz SB 709,710 

,.Dub", :iolnierz UPA 646, 650 

"Dub" zob. Nykyforuk Mikolaj 

"Dub" zob. Szulhacz Grzegorz 

Dubecki Wlodzimierz 380 

"Dubowy", boj6wkarz SB 484 
,.Dubyna" zob. Prokopczuk Michal 

"Duda" zob. )aszczuk Eugeniusz 

,.Dudar" zob. t.ycholat Bohdan 

Dumka lwan 524, 525, 640, 698 

Dumka Michal ,.Horyft" 236, 243, 244, 

247, 248, 317, 318 

Dunajczuk Zygmunt 349 

,.Dunajski" zob. Harasymiak Teodor 

Druz Wlodzimierz "Oref' 451 

Dziad Anna 636 

"Dziryt" zob. Szatyilski (Szatowski) )an 

Dziuba-Owsianny )asio 96 

.. Dzwinczuk" zob. Belejowicz Iwan 

D:ius Wlodzimierz 587 

Е 

Ekier, wlasciciel dworu 5 

Eulogiusz (biskup) zob. Gieorgijew

ski Wasilij 

"Ewhen", zwiadowca 438 

F 
,.Fala", :iolnierz UPA 285 

"Fedenko" zob. Szurach Тymoteusz 

Fedczenko Wlodzimierz "Czumak" 

458,459,661-665 

Fedoriw Piotr "Dalnicz" 18, 360, 364, 

366-368, 374-376,386,387,426, 

347,574,673 

Fedyn 593 

Fedyna Iwan 584 

Fiedura Grzegorz ,.Kuczeriawy" 53 

Fik Marusia 662 

"Firka", lctczniczka 459 

"Firman" zob. Radawec Iwan 

Foman 352 

Fomin 256 

G 
Gach Grzegorz ,.Dub" 585, 646 
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Gajewski, gospodaГL441, 444,446 

Galanci, grupa ,.strybk6w" 510,572 

Galant, zob. Galant GГLegoГl 

Galant GГLegoГL510, 572,573,704 

Gaulle Charles de 143, 199 

.. Genia", rysownik 32 

Gerhard Jan 101 

Gieorgijewski Wasilij 151 

Gierko ОІа .. Czorna" 499-501,663 

Gij, gospodaГl 548 

Gillwan .,Gonta" 366 

Gnat Stanislaw 613 

Gol~biewski Marian .. Ster" ХІІІ, XIV, 

ХХХІІІ, 22, 39, 40, 44, 66-69, 71, 

90, 97, 101, 155-161, 163-166, 

168,169,172-174,176,178,181, 

183,185-187,299,336,339-343, 

345,346 

Gomulka Wladyslaw 147 

.,Gonta", zolnieГl UPA 334, 443, 453, 

460-462,483,625,630,631,634 

.,Gonta" zob. Gillwan 

G6rska Eugenia, Gienia 466, 636 

G6rski AndГLej 466 

Grabski Stanislaw 148 

Gres Stefan 533 

.. Grisza", boj6wkaГl SB 691 

Grondzal Stefan .. Szach" 45, 383, 462, 

705 

.. Grozny(, radiotechnik 32 

.,Grozny", zolnieГl UPA 334 

Grunwald, nauczyciel 450 

GГLyb, gospodaГl 587 

Guzikowie, rodzina 589 

Guzik Michal 589 

Guzikowa 593 

Gyda WlodzimieГl 648 

н 

.,h", zob. Staruch Jaroslaw 

.. Habdank" zob. Byskal WlodzimieГl 

.. Habka", zwiadowczyni 714 

.. Habdanko" zob. Byskal WlodzimieГl 

.. Hajda" zob. Eugeniusz Sywak 
Hajduk Czeslaw .. Siepy" 238, 240, 

241,244,267,295,333,375,387 

Hajduk Teodor .. Berkut" 48 
.. НаІа" 328, 489 
Halicki Daniel 49, 659 
HaliwТymoteusz.,Czomobil" 373,374 
НаІо Michal .. Konyk" 43 
Halwa Jakub .. Czubczyk"15 
Halaburda .. Strila" 48 
.. Halaburda", zolnieГl UPA 510, 511, 

523 
Halagida lgor XXXVI, 19 
Halajko Teodor .,Czornomorec• 45, 

401, 402, 406 
Halan R. 406 

Halasa Магіа .. Mariczka" zob. Saw
czyn Магіа 

Halasa Wasyl .. Orlan", .. Zenon Sawe
czenko" ХХХІІІ, XXXV, 64, 105, 
106, 109 

.. Hania" zob. Martyniuk Anna 
Hanus Wojciech XXXVII 
Harasowski, ksictdz 584 
Harasymiak Teodor .. Dunajski", .. Ra

wicz" 33, 142, 188, 369, 390,458, 
609,611,618,627,705 

Harasymowiczowie, rodzina 392 
Hawalko Тymoteusz .. Szepel" 45, 47, 

388,390,391,400,403,405,425, 
428,433 

Hawryluk WlodzimieГL 450 
Hawszcz AndГLej 504 
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"НеІ" zob. Witrylak Кazimierz 
Hij Wasyl447 
НіtІег Adolf XVI, XVIII, 51, 106, 112, 

115,472 

"Hirniak" zob. Nepszy Szymon 
Hladka Кatarzyna 350 

Hladki Hryc 349 
Hladki Piotr 350 

Hladki Slawek "Harmasz" 672 
Hlynowie rodzina 653 

Hnatiuk Магіа 501 
Hnidyk Semko ,.Wowk" 334 

Hojczyk, proboszcz 670 

Hojsan Piotr "Woron" 465,492,542 
Holowacki Wlodzimierz "Zub" 591, 

593,648,649,680,681 

Holowacz, gospodarz 464, 620 

Holowacz Wlodzimierz 636 
Hol6wko Tadeusz 96 

"Holub", dow6dca UPA 375,646 
"Holub" zob. Ptasznik Eugeniusz 
,.Horak" 634, 635 
Horbowy Wlodzimierz 17 

"НогоЬес", zolnierz UPA 334 

"Horyn" zob. Dumka Michal 

"Horyslaw" zob. Ripecki Modest 

"НгаЬ" zob. Batalia Wlodzimierz 
"НгаЬ" zob. Martyniuk Sergiusz 

"Hranat" zob. Mandziuk 
"Hrim" zob. Pastiwnik Pawel 
,.Hrisza", dow6dca UPA 308,314,315 

"Hrizny", zolnierz UPA 334, 523 

"Hrizny" zob. )arema Stefan 
Hroma lwan 613 

Hroma Michal "Pidkowa" 606 

Hromadiuk Aleksy "Ostri2:ski" ЗО 
"Hromowy" zob. tahoda Piotr vel Ku-

chalski 

Hruszewski Michal7 
,.Hruszka" 45 

Hrycaj "Soroka" 572 
Hrydw Filip 643 

Hryciw Miron 584, 585, 590, 591 

Hryhorowicze 392 

Hryn Grzegorz "Burlaka" 645, 647 

"Hucuf', czlonek OUN 420 
"Huczawa" zob. Waszczuk Aleksander 

Hudyma Paraskewia "Palazka", "Pa-
rania" vel jasiejko Bronia 45, 581, 

593,599,601,706 
Huk Bogdan XIV, ХХХІІІ, XXXV, XXXVI, 

543,582,604,651,716 
Humer Adam 94 
Humeniuk lwan 456 

Hunczak Taras 63 

Hura Slawek 704 

Hut Stefan 656 

"Іhог", zolnierz UPA 247, 248 

"lkar" zob. Przepi6rski Wsewolod 

"lrka" zob. Golt;biewski Marian 
lsakow, oficer NКWD 222, 228 

lwanec Mikolaj "Czujka" 667 
Iwanojko Teodor "Peremoha" 216, 

263,272,324,503,525 

lwanow, Iejtnant NI<WD 256, 257 
lwanyk Miroslaw XXXVI, XXXVII, 549 

Iwanyna, nauczyciel 450 

jachymek Zenon "Wiktor" 89 

"Jahoda" zob. tukasewicz Marian 
)akiel, oficer NКWD 209,210 
jan Кazimierz [Waza) 85 

)anuszewski Emil 656 
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)anuszewski Stanislaw 494, 495, 641 
")ar" zob. )armola Wasyl 
)arema, ochraniarz 576 
)arema Stefan .Hrizny" 511 
)armoszuk, gospodarz 458 
)armoszuk Emilia 501, 502 
")aropolk", iolnierz UPA 534, 540 
")aropolk", referent propagandy 420, 

422 
")aroslaw", iolnierz UPA 32 
)aruzelski Wojciech 42, 685, 688 
")агу" zob. Romaneczko lwan 

")arycz", dow6dca UPA 425 
")asen" zob. Melnyczuk Wlodzimierz 

)asiejko Bronia zob. Hudyma Para-
skewia 

)asiewicz 599, 600 
)asinski, porucznik WP 250 
)asinski Marek 208 
)asinski )6zef 207 
)aspers Karl З 

")astrzё~b", dow6dca WiN 354 
)aszczuk, gospodarz 653, 654 
)aszczuk Eugeniusz "Duda" 24, 216, 

235, 239, 250, 253, 260, 273, 276, 
279, 281-283, 285-288, 294, 295, 
303,306,309,311-313,321-324, 
327,331-333,354,355,358,365, 
378,382,384,437,438,442,443, 
452,454,456,457,460-464,477, 
478,480,483,516,521,522,541, 
555,572,573,577,616,619,622, 
624-632, 674,688,691 

")awir" zob. Raczynski lwan 

")awir'' zob. topuszanski Mikolaj 
.)aworenko", iolnierz UPA 

)efruzyna od Duli 701 
)ewczenko 607 

")urasz" 706 
)urczak Wlodzimierz 708 
")urczenko" zob. tewoczko Wasyl 
)urczyszyn Anna XXXV, XXXVI 

)urgin, lejtnant NКWD 694 
)urkiw Wasyl "Kien", ,.Zagloba" 48, 51, 

308,315,403,597-599 
")urko" zob. Niewiadomski lwan 

")urko" zob. RosH Iwan 
")urko" zob. Szabatura Teodor 
)urkowski Karol zob. )urkiw Wasyl 

)uszczuk 656 
)uszczuk Luba 660 
)uszczuk Maria 660 
)uszczuk Nadia 659 
")uzik", iolnierz UPA 48 

к 

.Кaczmar'' zob. Cwiach М ichal 

Кaczorowska Maria 706 
Кaczynski, milicjant 674 
Кajkowski, pracownik МВР 208 
"Kalif", porucznik WiN 687 
"КаІуnа", czotowy UPA 
"КаІуnа", sanitariusz 524, 594, 596 
"КаІуnа", zwiadowca 572 
"КаІуnа", iolnierz UPA 676,334 
"Kalyna" zob. tahoda Teodor 
"Kalyna" zob. topatynski )erzy 

"КаІуnа" zob. tuca~ )aroslaw 
Kaminski Franciszek 79 
Kaminski Zbigniew "Don" 465, 492, 

581,639,641 
,.Кanaryk", iolnierz UPA 277,31 
Каnіа, ksiitdz 686 
Каріj )aroslawa ,.Siawka" 20, 46 
Кargol Z., porucznik МВР 466 
Кariwec, gospodarz 688 
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"Karmeluk", zolnierz UPA 384 

"Karpo" zob. Pylypczuk Pawel 
Kasica, gospodarz 565 

Kasica Сугу\ "Wolociuha" 565 
Kasiuk Wlodzimierz 703 

Kasprzak Кazimierz 222, 228 

"Kawka", zolnierz UPA 334,631,633-

645 

Kazymyra Bohdan 64 

K~dziora jerzy 159, 164, 168, 172, 

176, 181, 185, 187 

Кl;pczynski Kazimierz 222, 227 

Кiernik Wladyslaw 148 

Кігуk Pawel699 

Кіtог Natan 470 

Кlimczak Wasyl "Surmacz" 381, 384 

Klisz Stefan 600 

Кluczkowscy, rodzina 596, 597 

Кluczkowska Ewa 598 

.. Ktej" zob. Kupiak Dymitr 

"Kten" zob. jurkiw Wasyl 
Klym, gospodarz 525, 548 

"Kiym", zolnierz UPA 48, 
Klymicha, mieszkanka wsi 525 

Kobos Stefan .. Wrzos" 359 

Kobylowska (Kobylewska) Antonina 
501, 502, 667 

.. Kogurt" zob. Szczepankiewicz Wil

helm 159 

Kokocki Michat "Czumak" 48, 598, 
599 

Kolpak Eugeniusz "StrHa" 462, 467, 
634 

Koh:oniuk Wasyl .. Kropywa" 24, 220, 

226,253,354,382,432,454,484, 

520,522 

Koh:uniak, sledczy МВР 329 

"Komar", boj6wkarz SB 546 

Konachowicz jakub 716 

"Konaszewicz", zolnierz UPA 523 

Kondratiukowie, Ьгасіа 349 
Koniecpo\ski, hetman 85 

"Konik" zob. НаІо Michat 

Ко пора Sergiusz "Czarus" 80 
Konowalec Eugeniusz 68, 267 

Kopot lwan 584 

Kopot Michat 647 

Kordiuk Bohdan 62 

Korduba Miron 657 
Korneluk Maria 667 

"Kornijczuk" zob. Wynnyczuk Mikotaj 
Kornyluk Магіа 501 

"Korzen", informator UB 219, 225 

Kos Wtodzimierz "Woron" 455 

"Kosar", staniczny OUN 142 
Kosmij Hnat 445 

Kostiuk Tadeusz 705 

Koszeliwec lwan 59 

Koszkin, kapitan NКWD 694 
Kot, prokurator 641 
Kotlar, zolnierz UPA 559-563 

Kowal, boj6wkarz SB 645 

Kowal, rejonowy OUN 699 

Kowal Bazyli 379 

Kowal Zenon 64 7 

"Kowal" zob. Szatyflski jan 

Kowalczuk, wartownik 227 

Kowalczuk jan "0\ech" 499 
Kowalczyk, wartownik 221 

Kowalewski Zbigniew 67,82 

Kowalscy, gospodarze 716 

Kowpak zob. Kowpak Sydor 

Kowpak Sydor 455, 551, 615, 701 

Koza Eugeniusz "Bohun" 48, 526, 628, 
629, 637, 406, 464 

"Kozaczok", zotnierz UPA 



lndeks os6b 729 

Kozak, gospodaгz 706, 707, 335 

Kozak. setnik 4 72 
Kozak ]aroslaw .. Petrenko" 383 
Koian Wasy\672 
Kral Wasyl .Bohun", ,.Cals", .. Czaus" 

19, 21, 22, 24, 34, 45, 130, 133, 
286,291,296,301,303,309-311, 

313,321,332,333,354,358-361, 
365,370,382,389,409,425,428, 
434,436,437,457,474,511,557, 
569,576-578,624,657,660-662 

.. Krapka" zob. Kuras Michal 
Krauze, lekaгz zob. Krauze Marian 
Krauze Marian 602 
Krawczuk. gospo(laгz 578 
Krawczuk Piotr 232, 233 
Krawczukowje, rodzina 578 
Krawczyflski Marian 361 
.. Кгоруwа" zob. Szawula (Sawula) Piotr 
.. Kropywa" zob. Koltoniuk Wasyl 
.. Kruk", boj6wkaгz SB 714, 716 
.. Kruk", zolnieгz UPA 276, 282, 285, 

303, 311, 334, 335 
.. Kruk" zob. Witko Michal 276, 567, 

569,593,594,598-600,640,680 

Krycki Kazimieгz 445 
.. Kryha" zob. ВіІу ]aroslaw 
.. Krylaty" zob. l:.ahoda Piotr 
.. Krylaty" zob. Nestoruk Eugeniusz 
.. Кгуm" zob. Radejko Mikolaj 
.. Krywonis", boj6wkaгz SB 45, 404 

Кsictzek Stanislaw .. Turia", .. Wyrwa" 
XXXVI, 155, 156, 159, 162, 163, 
183-185 

Kubijowicz Wlodzimieгz 577 
Kucaba, zolnieгz UPA 647 
Kuchalski, zob. l:.ahoda Piotr 
Kuchalewicz, ksictdz 670-672 

Kucharczuk Michal .. Serhij" 557 
Kucharczuk Mikolaj .. Burewij" 469, 

476,480,483,486-489,568, 577, 
593, 599, 601 

Kucharczuk Nina 564 
.. Kuczeriawy", boj6wkaгz SB 45 
Kuczewski zob. Kuczewski Wlady-

slaw 
Kuczewski Wladyslaw 87 
Kuczyflski, lesniczy 697 
Kuk Wasyl .. temisz" 57 
Kukowska Olesia 501 
.. Kulisz" zob. Szklanka Gгzegoгz 
Kupiak Dymitr .. Kiej" 20, 45 
Kuras Michal .Krapka" 23, 24, 539, 

541,556,619,624,631 

Kuraszka zob. Kuraszko Maria 
Kuraszko Maria 533, 534 
Kurhan Marusia 667 
Kurowski, gospodaгz 548 
Kuzmiuk Piotr 450 
Kwasniewski Stefan .. Wiktor", .. Wy

rwa" 80, 89, 194, 225, 243, 267, 
238,269,272,296,306,321,349, 
352,369,370,386,387 

Kwasny Mikolaj .. МаІу" 335 
Kwiatkowscy, bracia 349-351 
Kwiatkowski Iwan 88 
.. Kwitka", zolnieгz UPA 22 
Kysil Piotr 548 

L 
Laszuk Gгzegoгz 648 
Leonowicz ]an .. Burta" 330, 331 
Leontowicz zob. Baszuk Natalia 
Leszczyflski, gospodaгz 587 
Lewandowski Stefan 222, 227 
Lewczuk, zolnierz UPA 666 
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Lewczuk Henryk "Miot" 221, 229, 285 
Lewon, gospodarz 598 
Lewon Gгzegorz 587 
Lewon Gгzegorz .. Moroz" 585, 596 
Lewonlwan 648 
Lewonlwan "Hranata" 649 
Lewonlwan .. Moroz" 649 
Lewon Michal 593 
Lewosiuk Wlodzimieгz .. Roman" 630, 

634,635 
Liborska, gospodyni 620 
Liborski Eugeniusz "Roman", Solowij" 

462,464,581,606,620,621,625, 
629 

.. Lis" zob. Daciuk Eugeniusz 
Lisiecki, staniczny OUN 675,676 
Liskiewicz Eugeniusz zob. Daciuk Eu-

geniusz 
Lorek Kuba 564 
Lwow Gieorgij 151 

t 
tahoda Piotr "Hromowy", .. КгуІаtу" 
tahoda Teodor "КаІуnа" 353 
tanczak Wlodzimieгz 643 
tapinski Leon .. Boguslaw", .. Petro", 

"Zenon" 19-29, 44, 46, 48, 53, 57, 
188, 236, 238, 239, 244, 266, 291, 
292, 294-296, 299-302, 306-
308, 314, 315, 354, 358, 363, 365, 
367, 368, 370,371, 379, 380, 382-
386,388,390,408,409,422,423, 
425,426,429,436-438,449,459, 
460,462,464,465,467,474,476, 

647,672,674,679-682,684-688, 
691-694,698,709,710,714-716 

tawrinenko jeгzy З 
tebed'Mikolaj13,25,62,63,65,69 
tebedowicz НаІа 667 
"temisz" zob. Kuk Wasyl 
tenkawski Stefan 7 
.. tesia", konspiratorka 662 
.. tetun", dow6dca UPA 649, 650 
.tew", dow6dca UPA 432 
.. tewko", zolnieгz UPA 323, 324, 334 
"tewko" zob. Batalia Wlodzimieгz 
"t.ewko" zob. Ciona Pawel 
tewkowicz Wasyl .. Worony" 12, 13, 

17,23,27,425,555 
tewoczko Wasyl .. )urczenko", ..Soko-

lenko" 
tewycki Borys 40 
tewycki Swiatoslaw .. Buj" 17, 40 
tobaj Eugeniusz .. Nedo\a", "Sztyl" 9, 

18,427,677 
topatynski jeгzy "Kalyna", "Szejk" 

ХХХІІ,57 

t.opuszanski Mikolaj .. jawir" ..Siota" 
30,32, 188,194,575 

t.ucas jaroslaw .. Kalyna" 544, 548 
tukasewicz Marian .. Czernik", .. )aho

da" 12, 22, 23, 26, 28-30, 34-36, 
40, 78, 374, 421, 422, 424-427, 
443, 456, 507-509, 514, 516, 
518-524,527,529,533-541,543, 
549-555,558,612,615,617, 619, 
620,624,673,674,680,684,700, 
701, 704, 710, 712, 714 

479-482,484,485,489-493,521, tukaszczuk Aleksy 77 
526, 542, 545, 547, 551, 555, 556, tukaszczuk )егzу ..Strilecki" 76, 91 
558,568-577,579-582,616,626, tukaszczuk Nadzieja 77 
627,630,631,633-639,641,642, tukaszczuk Wasy\77 
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tuszczak, gospodaгz 586 
tych<Иat Bohdan .,Dudar" 492 
.. tys", boj6wkaгz SB 53 
tys Cyryl 6 79 
tysiak-Rudnycki lwan 69 
.,tysy", z<Иnieгz UPA 334 

м 

.. Maciej" zob. Rybicki )6zef 
Macijewicz Michal 706 
Maciuk, gospodaгz 539 
Macuk Gгzegoгz 64 7 

Majiwska Lubomira 61 
Majiwski Dymitr ,.Sonar", .. Taras· 61 
Majiwski )егzу 63 · 
Majko, gospodaгz 715 
Majski, minister 84 
Majstrenko lwan 59 
Makar Wlodzimieгz 63, 65 
Makaruk Wlodzimieгz 614,636 
.. Maksym", boj6wkaгz SB 

Malinowski Mieczyslaw zob. Pawon-

ski Mikolaj 

,.МаІу", boj6wkaгz SB 681 
.. Malyna" zob. Banderiw Stefan 

Malyniak Wlodek 471 
Mandziuk .. Hranat" 680, 681 
.. Marcin" zob. Tumidajski Кazimieгz 

.,Mariczka" zob. Sawczyn Maria 

Marcycha Mik<Иaj 456 
Marcycha Piotr .. Wanka" 456 
Marczuk zob. Pawonski Mikolaj 

Marczuk Wasyl (Szewciw) 698 
Markiewicz )егzу 708 
Markiw, ksiCІdZ 601 
Martyniuk (Mylyk) Anna .. Hania" 575 
Martyniuk Sergiusz ,.Hrab" 20, 26, 77, 

91, 141,575 

Marynczak, oficer МВР 335 
Matla Zenobiusz 56, 58, 
Matwijczuk, gospodaгz 443 
Matwijczuk .. Bolek" 443 
Matwijczuk Piotr .,Boria" 456 
Matwijczyna, gospodaгz 712 
Matwijiszyn, rodzina 706 
Mazepa lwan 4 

Mazur, wit;zien 96 
Mazur lwan 610 
Mazurkiewicz )an .,Radoslaw" 91, 93, 

95,166,167,344,347 
Medwiediew, oficer NКWD 253 
Melnyczuk Wlodzimieгz .)asen" 45, 

47, 52, 53, 221, 229, 239, 244, 
245,247,261,268,270,272,295, 
296, 304, 305, 317, 324, 327, 333, 
354,382,400,427,477,478,480, 
547,481-483,489,524,545,547, 
585,590,591,595,596,616,629, 
649,672,674,679,682,684,686, 
687, 691, 710, 714 

Melnyk Andгzej 25 
Melech )6zef 544 
.,Mietek" 48 
Mielniczuk, gospodaгz 593 
Migus Michal ,.Zirka" XIV, XXXVII, 29, 

549,552 
Mik<Иajczyk Stanislaw 148, 242 
.. Mikuszka" zob. Pryszlak GгzegoГl 

,.Milko" zob. Bily )aroslaw 

Mirczuk Piotr 59, 60 
,.Misiat", z<Иnieгz UPA 457 
Misijuk Wasyl 498 
Misiura lwan 666 
,.Misza", boj6wkaгz SB 661 
,.Misza", z<Иnieгz UPA 354, 573, 633, 

635 
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.. Mtot" zob. Lewczuk Henryk 

Mlynowec, zolnierz UPA 693 

Molotow Wiaczestaw ХІХ 

Morhato, pracownik UDK 676 

,.Moroz", zotnierz UPA 323, 324, 623, 

630 

Moroz jarostaw 361 

Moroz Wotodymyr XXXVI 

.,Moroz" zob. Lewon Grzegorz 

,.Moroz" zob. Lewon lwan 

,.Morozenko" (,.oteh"), zomierz UPA 45 

.,Morozenko" zob. Romaneczko lwan 

Moskalik Michat 96 

Motyl Aleksander 63 

Mowczan, dzialacz kulturalny 659 

Mucha, donosiciel151 

.. Mucha" zob. Stecko jarostawa 

Mucha Zosia 688 

Mudry Wasyl 386 

Mussolini Benito XVI 

Muzyka Hanna zob. Stecko jarostawa 

Mykolajczuk lwan 587, 590 

Mykotenko Piotr zob. Sawczenko Mi-

kolaj 

Mykylyta Daniel ,.Oczeret" 35 

Mykytiuk, nauczyciel 654 

Mylyk [Anna] zob. Martyniuk Anna 

Myrcik Stanistaw 641 

.. Myron" zob. Waszczuk jakub 

N 

Nahirny Wanka 527 

.. Nalywajko" zob. Dmyterko Stanislaw 

,.Natywajko" zob. Sawczuk Stefan 

Nazaruk, gospodarz 587 

Nazaruk Wiktor 587 

Nazarukowie, rodzina 583 

Naumow Michat 19, 20 

.. Neczaj" zob ... Batko" 

,.Nedobyty", dow6dca UPA 316, 553, 

559,560 

,.Nedola" zob. t.obaj Eugeniusz 

,.Nedotuhy"zob.Roszkojerzy 

,.Neporadny", boj6wkarz SB 633 

Nepszy Szymon ,.Нirniak" vel Orze-

chowski Czestaw 563, 582 

.,Nerw" zob. Sztendera Eugeniusz 

Nestoruk Eugeniusz .. Кrylaty", ,.Skrzy

dlaty" 328, 333, 513, 514, 518, 

519,524 

,.Nesyty" zob ... Tiatywa" 

.. Nesyty", boj6wkarz SB 438 

.. Netiaha", zolnierz UPA 32 

.,Nezabud'ko" zob. Borowik Wlodzi-

mierz 

Nikszto Wladystaw .. Paictk", "Zuk" 93 

"Nimfa" zob. Nykyforuk Mikolaj 

Notko Szymon 470 

Nowak, funkcjonariusz UB 686 

Nowakowska Maria 669 

Nowakowski, gospodarz 669 

Nowicki Stefan "Wadym" 708 
Nowosad lwan 24 

Nowosad lwan .. Batan" 327-329,547 

Nowosad Stefan ,.Zuk" 462,466,467, 

634,641 

Nowosielski Marian 490 

,.Nowyna" zob. Sawynec Michat 

Nykyforuk Mikotaj ,.Dub~ ,.Nimfa~ ,.5ata-

na" 371,444,448,451,453, 454,459 

Nykyforuk Nikifor 443 

Nys Wtadek 493 

о 

Obidzinski, dzialacz kulturalny 659 

"Ochrim", boj6wkarz SB 268, 272 
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.Oczeret" zob. Mykylyt.a Daniel 
Ogrodnik, funkcjonariusz UB 680 
Ogrodnikowie, rodzina 587 
Ogrodnik Eugeniusz "Czubik" 583, 

596, 598, 604 
Ogrodnik lwan 594 
Ogrodnik Pawcl ,.МаІу" 643, 644, 694 

Ogrodnik Slawek 693 
"Oksana" zob. Rynkowska Maria 
Okulicki Leopold "Niedzwiadek" 348, 

417 
Olcha Michal600 
Olijnik, chlopiec 11 
Olijnik Mikolaj ,.Orcl" 10 
,.Oieh", bojбwkaгi SB 239, 296, 315, 

360,370,573 
Oleniuk Gienek .Ostap" 448, 449 
,.Oien", czotowy UPA 375 
Omelianiuk, czlonek OUN 498 
Onyszkewicz Miroslaw .ВіІу", ,.Boh-

dan", "Orest", ХХХІІІ, XXXV, 25, 34, 
77,91,94-96,100,234,265,266, 
279, 288-291, 293, 294, 362-364, 
366,378,388,390,409,429,436, 
437,474-476,479,482,485,549, 

551, 554-557, 559, 568, 574, 576, 
577,642 

Onyszkewicz Taras "Halajda" 485, 
588 

Onyszkewycz М. zob. Onyszkewicz 
Miroslaw 

,.Orcl" zob. Olijnik Mikolaj 

"Orest" zob. Onyszkewicz Miroslaw 
"Orlan" zob. Halasa Wasyl 
"Orlyk", rojowy UPA 278, 286, 311, 

312,383,384,449 
,.Orlyk", zob. Bielanczuk lwan 

"Orysia" zob. Dowhan Maria 

"Orzech" zob. Bilyk Wasyl 
Orzechowski Czeslaw zob. Nepszy 

Szymon 
Orzechowski Piotr 456 

Osadczuk Bohdan 68 
Osбbka-Morawski Edward 144 
Ostafijczuk Dymitr ,.Pewny" 518 
,.Ostap" bojбwkarz SB 191, 239, 260-

263,269,300,306,392, 460 
"Ostap", zob. Oleniuk Gienek 
"Ostapenko", czotowy UPA 557, 559-

561 
Ostapiw Maksym 570 

"Ostoja" zob. Zadrчg jan 
.Ostri:i.ski" zob. Hromadiuk Aleksy 
"Osyka" zob. Woloch Pawcl 
,.Osyp", zolnierz UPA 664 
Osmak Cyryl 66 
Osmak Natalia 66 

р 

Padowski t.ewko zob. "Siry" 546 
Pajctk Henryk 661 
"Palij" zob. Pawonski Michal 
"Palijenko" zob. Pawonski Mikolaj 
"Palazka" zob. Hudyma Paraskewia 
Panasinski, dzialacz OUN 504, 505 
Panycia "Smereka", wykladowca 450 
"Parania" zob. Hudyma Paraskewia 
Pastiwnik Pawcl "Hrim" 585, 589, 

591 

Pastor Кazimierz 223 
Patkowski jan 446 
Pawluk lwan 451 
Pawluk Michal414, 697 
Pawlyszyn t.ukasz "Wowk" 372 
Pawonski, gospodarz 613 
Pawonski Michal ,.Palij" 609 
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Pawonsk.i Mikmaj ,.Palijenko" 466, 
467,492,605,609,616,619,631, 
633,637,640,642 

Pawuk. policjant 675 
Pazderski Mieczyslaw ,.Szary" 100 
Pclczynski Grzegorz 92 
.. Peremoha" zob. lwanojko Teodor 
Petlura Semen XXXVI, 111, 656 
,.Petro" zob. tapiflski Leonid (Leon) 
Petrowski Mikmaj 587, 644 
.,Petrus", adiutant 29, ЗО, 33, 45, 284, 

310 
Petryszyn Grzegorz, .. Wadymko", .,Wlo-

dymko"648 

"Pewny" zob. Trochymowicz )erzy 
,.Pewnyj' zob ... Pewny" 

P~cki, kapitan WP 250 
Picttkowski Franciszek 225, 231 
Pidmokly lwan .. Witer" 585, 591, 591, 

643,649 
Pidmokly Michal587, 594, 595 
Pieflkowie, bracia 647 
.,Pietia", zotnierz UPA 460,462,631 
,.Piet'ka", zmnierz UPA 685 
PHsudski )6zef XVI, 96, 102, 132, 

528,583,607,652 
,.Pimsta", zmnierz UPA 277, 285, 334, 

383,384 

.. Pirat" zob. Кrasek Ryszard 
Plichota Maria 587 
Plichota 0\ha 594, 596 
.,Ptastun" zob. Bily )arostaw 
,.Nug" zob. Szczepankiewicz Wilhelm 
.,Pocztar", zmnierz UPA 319 
Podg6rski Michat .. Chmara" 29, 332, 

335 
Podg6rski Tadeusz 640 

Podhanski, milicjant 219 

Pokydko Aleksy 643 
Pokydko Andrzej 644 
Pokydko Hilary 643, 650 
Pokydko Wtodzimierz 643-645 
.. Polakowski" zob. Warda Marian 
Poliszczuk Wtodzimierz ,.Wiun" 504, 

713, 714 
Poliszko Piotr 545 
Poniatowski Stanistaw August 149 
,.Popyk" zob. Artecki 
Popko, gospodarz 450 
Popowicz, pracownik UB 640 
Porochniuk Dymitr 587 
Porochniuk lwan 584 
Porochniuk Wasyl "Subota" 56, 585, 

595-598,404,640,649,650 
Poticzny Piotr ). 63, 65, 65, 140, 154, 

193,203,236,251,263,279,288 
.. Prezes" zob. Rzepecki )an 

Pritsak Omelan XVI 
.. Prirwa" zob. Sztendera Eugeniusz 
Prokopczuk Michat .. Dubyna" 328, 

462,463,484,485,608,625, 631-
633,635 

Prokopenko Р.Р. 253, 257, 258 
Prufer, gospodarz 701 
Prystupa Eugenia 705 
Prystupa Szymon ,.Dawid", ,.Dawyd" 

24, 216, 280, 288 
Prystupa .. Zuk" 495 
Pryszlak Grzegorz .. Mikuszka" 19-21, 

27, 45,374 
Przepi6rska Asia 476 
Przepi6rski Wsewmod .,lkar", .. Skob" 

236-238, 243, 252, 259, 264, 273, 
296, 304, 305, 307, 315-318, 323, 
324,376,476,489,710,712,714, 

715 
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,.Pгzybywszy", zolnierz UPA 334 

Ptasznik Eugeniusz .. Holub" 465 

Punda, nadrejonowy OUN 660 

Pupci, gospodarz 464 

.. Puszczyk", boj6wkarz АК 88 

Pylypczuk, gospodarz 5 

Pylypczuk Pawcl .. Karpo" 455, 521, 

527,535,536,539,543,554,606 

Pyrka Wasyl .. Stalewy" 48, 554 

R 

Raabe Henryk 146 

Rabczewski, komunista 665 

Raczyflski lwan. ..)awir" 334, 464, 

465,491,626,631,633,636,637 

Radawec lwan .Firman" 359 

Radejko Mikolaj ,.Krym" 580 

,.Radoslaw" zob. Mazurkiewicz )an 

,.Rawicz" zob. Harasymiak Teodor 

Rebet Daria 62 

Rebet tew 56, 58 

Rembisz Teodor ,.Zaruba" 359, 360, 

362, 364, 366 

Repnin Mikolaj 149 

Rewerenda )an 587, 595 

Ribbentrop )oachim von ХІХ 

Ripecki Miroslaw 491, 507, 519, 559 

Ripecki Modest .. Horyslaw" 57 

"Rizun", zolnierz UPA 621,623 

Rokossowski Konstanty 148 

Rola-Zymierski Michal145 

"Roman", dow6dca UPA 220, 226, 253 

,.Roman", boj6wkarz SB 693, 694 

.,Roman" zob. Lewosiuk Wlodzimierz 

.. Roman" zob. Liborski Eugeniusz 

Romaneczko Iwan .. )агу", .. Morozen-

ko", ,.Szpyl", ,.Wolodia" 37, 129, 

359,370,388,429,516 

Romaniuk ,.Wolodia", boj6wkarz SB 

661 

Romaniuk, dzialacz spoleczny 450 

Romaflczukowie, rodzina 607 

Romaflczyszynowie, gospodarze 714 

"Romko", zolnierz UPA 287,312 

Rosillwan .,)urko" 29 

Roszko )егzу ,.Nedoluhy", .. Szumski" 

9,10,18,425,428,546,676,677 

R6:iaflski )6zef 96 

R6zdzyflski J. 449 

.. Ruczaj", zolnierz UPA 577 

Rudenko Grzegorz ,.Suszko" 41, 43, 

239,241,248,249,259,260,298, 

300,305,315,319,320,322,324, 

432,551,552,558,712,713,715 

Rudkowski, uczefl 453 

Rudkowski lwan ..Szram" 453, 464, 

657 

Rudkowski Mikolaj 455, 458 

Rudnicki, uczefl 657 

"Rudy", zolnierz UPA 22 

Rulikowski Ruryk 528 

Rybaczuk Piotr 613 

Rybaczuk Stefan 614 

Rybicki )6zef .. Maciej" 93, 95, 158, 

159,167,168,186,187,340,344, 

346 

Rychel Antoni ,,Aniol" 551 

Rynkowscy, rodzina 502 

Rynkowska Maria "Oksana" 434, 499, 

501,502,652,655,667633 

Rynkowski, gospodarz 661 

.. Ry§" zob. Basaj Stanislaw 35, 36, 77-

81, 98, 452, 456, 529, 543, 551, 

698,699,712 

,.Ry5" zob. Tkaczuk )aroslaw 

Rzepecki )an ,.Prezes" 345, 347, 348 
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s 
.,Sahajdak", zolnierz UPA 277 

Sahajdakiwski Witalian 446 

Sahajdakiwskyj W. zob. Sahajdakiw-

ski Witalian 

.,Sambo", boj6wkarz SB 576 

Samochwalenko, gospodarz 44 7 

Samochwalenko Aleksander 77 

Samochwalenko ]urek 453, 456 

Samochwalenko Mikolaj 77, 450 

Samochwalenko Wlodzimierz 444, 

448 

Samochwalenko Zachariasz 448 

Samochwalenkowie, bracia 77,477 

Sierpiflski Waclaw zob. Borowik 

Wlodzimierz 

Sikorski Wladyslaw 7 4, 83, 145, 199 

Silnicki Stanislaw 331 

Silnicki Wladyslaw 331 

.,Sirko", boj6wkarz SB 570, 705, 714-

716 

Sirko lwan 668 
.,Siry" zob. Padowski tewko 

Siwak Anna 636, 637 

Siwak Wladyslaw zob. Sywak Wlodzi

mierz 

.. Skob" zob. Przepi6rski Wsewolod 

• .Skoworoda" zob. Dejneka Aleksander 

Samochwalenkowie, 

442, 444, 445 

Sanojca Andrzej 345 

Sapelak, ksiё1dz 61 

matzeflstwo .,Skrzydlaty" zob. Nestoruk Eugeniusz 

Skrzyflski Eugeniusz .. Chmara", .. Czor-

.. Satana" zob. Nykyforuk Mikolaj 

Sawa zob. Sowietow ]erzy 

Sawa Szymon 701 

Sawczenko Mikolaj .. Bajda" 57 

.. Sawczenko Zenon" zob. Halasa Wa-

syl 

Sawczuk Stefan .. Nalywajko" 26 

Sawczyn Магіа .. Mariczka" 64, 65 

Sawka, gospodarz 683, 684 

Sawka .,Sofron" 676 

Sawynec (Semenec) Michal .,Nowy-

na" 448,449,454,456,657,511 

Se\by Derek 370 

Semeniuk, gospodarz 624 

Semeniuk, uczefl 450 

Semeniuk lwan (Stefan?) 614 

Semeniuk (Teodor?) 609 

Seniuk Szymon 503, 505 

.. Serhij", boj6wkarz SB 557, 559, 560 

.. Serhij" zob. Kucharczuk Michal 

ny"37,39,130,660 

..SlawЬor" zob. Szczurek-Cergowski ]an 

.. Slawka" zob. Каріj ]aroslawa 

.,Slawko", boj6wkarz SB 353, 406, 458 

.. Slawko", referent SB 458 

.. Slota" zob. topuszaflski Mikolaj 

.. Smereka zob. Panycia 

.,Smerenko", zolniei"Z UPA 383, 384 

Smetana, kapitan NКWD 682 

Smolij Wlodzimierz 372 

Snyder Timothy XVII 
.,Sojka", zolnierz UPA 48, 395 

.,Sojka" zob. Cebuliw Stiopa 

.. SokH", zolnierz UPA ЗО, 334, 541, 

559,561 

.,Sokolenko" zob. tewoczko Wasyl 

Sokolow, oficer NКWD 220, 223, 226, 

229, 255, 256 

Sok6\ski, milicjant 219 

.. Sok6l", buflczuzny UPA 541,542 

So\an, komunista 666 

Soloducha Mikolaj 535 
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Soloduchowie, rodzina 536 
"Solowij", zomierz UPA 
"Solowij" Andrusewicz Piotr 
Solowiow, podoficer NКWD 255, 256 
"Sonar" zob. Majiwski Dymitr 
Soroczak zob. Soroczak Wtodzimierz 

Soroczak Wtodzimierz "Berkut", "Wo-
ron" 

"Soroka", zotnierz UPA 334 
Soroka Wasyl 505 
Sotirovic Dragan "Draza" 
Sowietow jerzy, biskup Sawa 386 
"Sribrny", czotowy UPA 676,677 
Stachiw Eugeniusz 60 
Stachiw Wtodzimierz 60 
Stadion Franciszek XXVI 
Stalin j6zef XVII, ХХ, ХХІ, XXVII, ХХІХ, 

ХХХІІ, 12, 68, 74, 106, 112, 115, 
121,123,197-199,325,416,467, 
522,569,689 

Stanczyk Jan 148 
"Statewy" zob. Pyrka Wasyl 

Staruch jarostaw "h", "Stiah" 15, 16, 
18, 22, 27, ЗО, 32, 35, 37-40, 43, 
44, 64, 75, 105, 357, 358-362, 
364-366,368-370,385,397,398, 
426, 430, 687 

"Staryk" zob. topatynski jerzy 
Stasiuk Szymon 700, 707 
Stebelski Stefan "Chrin" 38, 39 
"Stec", zomierz UPA 270 
Stecyszyn Stefan 587, 590. 
Stecko jarostaw 95, 144 
Stecko jarostawa "Mucha" 8 
Stefaniuk, komunista 448, 594, 595, 

651 
Stefaniuk lwan 64 7 

Stepaniuk lwan "Mecz" 585, 644 

Stepaniuk Michat 587 
Stepaniuk Wasyl 585 
"Ster" zob. Golt;biewski Marian 
Stolarczuk Hryc 504, 505 
"StrHa", zolnierz UPA 45, 48 
"StrHa" zob. Eugeniusz Kowpak 462, 

467,634-636 
"StrHa" zob. Hataburda 
Strusinski-Rybak, komunista 152 
Strutynski Mikolaj 414, 451, 575, 

577,609 
"Subota" zob. Porochniuk Wasyl 

"Surmacz" zob. Кlimczak Wasyl 
Sus Aleksy 643 
"Suszko" zob. Rudenko Grzegorz 

Swystun Mikolaj "Worony" 8 

"Sycz" 683, 686 
"Sycz" zob. Bahniuk Teodor 
Sycz Pelagia 701 
Syniutka, gospodarz 716 
Syrnyk jarostaw XXXVI 

Sywak Eugeniusz "Aniof', "Hajda" 24, 
349,350,430,556,619-621,624 

Sywak Wtodzimierz "Zirka" 24, 27, 
42,177,429,556,607,610,613, 
619-624,627,636,662,664 

"Sywy", dow6dca UPA 425 
Szabatura Teodor "Borys", "jurko" 689 
"Szach" zob. Grondzal Stefan 
Szambelak Feliks 349-352 
Szamraj, w6jt 653 
Szamryk lwan ,.Czub" 37, 388, 499-

502,660,663 
Szandruk Pawet 68 
Szastato, wspotpracownik NКWD 567 

SzatyПski (Szatowski) jan "Dziryt': "Ko-
wal", "zagonczyk" 93, 130-134, 135, 
136,138-140,157,175,342,343 
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Szawula (Sawula) Piotr .Кropywa" 48, 
50, 51, 401, 402,405, 489, 596-599 

Szczepankiewicz Wilhelm .. Drugak", 
.. Kogurt", .,Piug" 159, 167 

Szczerbiccy, dziedzicowie 563 
Szczurek-Cergowski )an .,slawЬor" 345 
.. Szczyhol", zolnierz UPA 286 
.,Szef", gospodarz 316 
.. Szejk" zob. topatynski )erzy 
.,Szepel" zob. Hawalko Тymoteusz 
Szewczenko Taras 444, 654, 669 
Szkapiak Stefan .. Hrusza" 565 
Szklanka Grzegorz .,Kulisz" 18, 360, 

425 

.. Szukto", referent SB 705 
Szulanski Daniel zob. Szulhan Daniel 
Szulhacz Grzegorz .. Dub" 585 
Szulhan Daniel ,.Chmil" 29, 32, 33 
.,Szum", zolnierz UPA 366 
.. Szumski" zob. Roszko )erzy 
Szurach Тymoteusz .. Fedenko" 353, 

354 
Szurma Wasyl669 
.. Szuryk", rejonowy OUN 709 
Szymczak Mieczyslaw XXXVI 
Szymkiw Aksenty 585 
Szymkiw lwan 585 
Szymkiw Szymon .. Witer" 585 

Szopiak Piotr .. Berezula", .,Berezyn
ski" 271, 276, 278, 334, 460, 461, S 
594, 595, 625, 630, 691 .,Slepy" zob. Hajduk Czeslaw 

.,Szpak", bunczuzny UPA 270, 276, Slusarski, gospodarz 473 
278,281-284,286,303,304,307, Smiech )6zef .дctg" 99 
309-312 Swiatlo )6zef641 

,.Szpyl" zob. Romaneczko lwan 
Sztakelberg Otto Magnus 149 

Swidnicki Czeslaw zob. Nepszy Szy
mon 

Sztendera Eugeniusz (Jewhen) .,Nerw", 
.,Prirwa" XIV-XVI, 12, 20, 24, 29, Т 

32, 33, 45, 46, 48, 52, 154, 193, Tabaka Michal .. Karabin" 568 
203, 204, 219, 225, 232-236, 238- .. Tadej", zolnierz UPA З 15 
241, 253, 258, 265, 266, 268, 269, Tadra Hryc .,Cygan" 334 
273-275, 277, 279, 280, 283-285, .,Taras" zob. Majiwski Dymitr 
290-292, 294-296, 298, 300-302, Telyczka Mikolaj .,Czort" 385, 645-
307-311, 313, 325, 327, 328, 333, 647 
335,354,358,360,362-366,374, Terebus Ninka 445 
375,378,383,388,389,409,410, Terebus Wania 443,453,456 
438, 4 78, 489, 509, 517, 519, 522, Tereszkiewicz Franciszek 207 
549, 555-558, 574, 575, 594-599, Tesla Wlodzimierz .,Chmara" 29, 33, 
626,672,680,681,687,690,693 419,462-465,492,555,556,558, 

.,Sztyl" zob. tobaj Eugeniusz 627, 631, 634-636 

.Szuhaj", zolnierz UPA 399,400,402, .,Tiatywa", .,Nesyty", kancelista UPA 
405,595,596 438 
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Tkaczuk )aroslaw .. Ry§", ,.Zahulaj" Wasylczuk Wladyslaw 221, 222, 227 
460,594,595,648-651,670,679, Wasylenko Piotr .. Wolosz"15 
691 Waszczuk. boj6wkarz SB 451 

Tkaczuk Wasyl .. Worony" 648, 674, 
679,680,687 

Tomaszewski Mieczyslaw zob. tapin
skiLeon 

Trochymowicz )erzy .. Pewny" ЗО, 

З69,4З8 

.. Turia" zob. КsiёJzek Stanislaw 
Turko Wasyl 701 
Turowsld )an .. Norbert", ,.Tatar" 155, 

156,159,162, 16З,169, 18З-185, 

187, З40, З711 З72 
Тymldewicz 464 
Тywoniuk Stefan .,ZoГZ" 455 
Tylymon Stefan 44 7 
.. Тyrsa". maszynistka OUN З1, З2 
Тytar Roman .. Wolodar" 48, 49, 52, 

40З,481,482,488,489,597,598 

Тytus )6zef (J6zek) 612, 61З 
Тytus Michal .. Bohdan" 48, 52-54, 

406,480,492,576,691 

u 
Uchyda Grzegorz З81 
Ujejski Kornel 84 

w 
.. Wadym", inspektor OUN 20-22, З74, 

422-424 
.. Wadymko" zob. Petryszyn Grzegorz 

Wakula Wiktor ..Andrij" 48 
Warda Marian .. Polakowski" 90 
Warenycia Piotr .,Bajda" 462, 46З, 

6З9 

.. Warszawa", zolnierz UPA З54 

Wasilewski Leon 189 

Waszczuk. gospodarz 441 
Waszczuk Aleksander .Huczawa" 

217,З80,442,45З,455,462,46З, 

6З1,6ЗЗ,6З5 

Waszczuk lwan 455 
Waszczuk )akub .. Myron" 696 
Waszczuk Lidia 498 
Waszczuk Piotr 45З 
Waszczuk Stanislaw 446 
Welyczko, dzialacz spбldzielczy 675 
Welyczko Michal600 
.. Werba", boj6wkarz SB 711 Werbiw

ska52 
Werbiwsld Teodor .. Czmelyk" ЗО, 45, 

51,425,4ЗО,4З8,596, 701,706 
Werbiwski Teodozy 701 
.. Wereszczaka", dow6dca UPA 217 
.. Wesely" 6З4 
Wielchnik, pracownik МВР 204 
Wierzbicki Piotr 102 
.. Wiktor", podreferent SB 
.,Wiktor" zob. )achymek Zenon 

.. Wiktor" zob. Kwa§niewski Stefan 
Wilk Aleksander З74 
.. Wistun", zolnierz UPA ЗЗ4, З8З, 6З4, 

бЗS 

.. Witer" zob. Pidmokly lwan 

.. Witer" zob. Szmytkiw Szymon 

.. Witia", zolnierz UPA 456 
Witko Michal .. Kruk" 59З 
Witos Wincenty 148 
Witowicz Iwan 706 
Witiuk Piotr .. Wolodymyr" 5 
Witrylak Kazimierz .,НеІ" 295-297, 

ЗО6, З52, З75 
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,.Wiun", boj6wkarz SB 646 
,.Wiun" zob. Poliszczuk Wlodzimierz 

.. Wiadymko" zob. Petryszyn Grzegorz 

Wladyslaw lV [Waza] 85 
Wodkewicz Lubomir .. Ostap" 672, 

674 
Wojciusz, oficer WP 594 
Wojnarowski-Halczewski jakub 76, 

450,577 
Woloch, gospodarz 443 
WoJoch Pawcl .. Osyka" 455,520 
,.Wolodar" zob. Тytar Roman 

.. WoJodia", boj6wkarz SB 631 

.. Wolodia", zolnierz UPA 48, 270, 281, 
281,298,303,573,626,629 

.. WoJodia" zob. Romaneczko lwan 

,.Wolodia" zob. Zadorozny jaroslaw 

.. Wolosz" zob. Wasylenko Piotr 

.. WoJyniak" zob. Zadzierski J6zef 

Worobcewa Магуnа 690 
Worobec WJodzimierz 669 
Worobel, czlonek OUN 671 
Worobij Gienek 672 
Worobijowie, bracia 688 
.. Woron" zob. Hojsan Piotr 

.. Woron" zob. Soroczak Wlodzimierz 

Woronka lwan .. HorJaj" 

.. Worony" zob. tewkowicz Wasyl 

,.Worony" zob. Swystun MikoJaj 

,.Wowk" zob. Hnidyk Semko 

Wrona Roman 222, 227 
.. Wrzos" zob. Kobos Stefan 
Wynnyczuk MikoJaj .. Kornijczuk", 

,.Wyr", .. Zir", .. Zyr", ,,'lyr" 14, 16, 
132, 299, 336, 357 

.. Wyr" zob. Wynnyczuk MikoJaj 

Wyrwa, kapitan WP 321 
.. Wyrwa" zob. Кsi~zek Stanislaw 

.. Wyrwa" zob. Kwasniewski Stefan 

Wysocki, boj6wkarz SB 679 
.. Wysoczan", referent OUN 433 
.. Wysznia", rojowy UPA 433 

z 
.. Zacharczuk" zob. Batalia WJodzi

mierz 
Zacharczuk Sergiusz 527 

Zadorozny jarosJaw .. WoJodia", .. Za

hrawa" 668, 677, 695 
ZadJёІg jan ,.Ostoja" 188, 189, 191, 

194,195,199,201,202,269,301, 
306,369 

Zadzierski j6zef .. WoJyniak" 16 
.. Zagloba" zob. jurkiw Wasyl 

.. Zahalko", sanitariusz 628-630 

.. Zahrawa" zob. Zadorozny jarosJaw 

.. Zahulaj" zob. Tkaczuk jarosJaw 

.. Zajac", zolnierz UPA 381 
Zajac Wlodek 624 
,.Zajczyk", zolnierz UPA 45 
Zaj~czkowski Mariusz XXXVI, 40, 427 
ZapaJ Piotr 349, 356 
.. Zapora", dow6dca WiN 377 
,.Zaporozec", boj6wkarz SB 45, 403 
.. Zaruba" zob. Rembisz Teodor 

Zawislak jan zob. Bielanczuk lwan 

Zbrozyk Wasyl .. Zenko" 53 
.. Zenko" zob. Bielanczuk lwan 

.. Zenko" zob. Zbrozyk Wasyl 

.. Zenon" zob. tapinski Leon 

.. Zir" zob. Wynnyczuk MikoJaj 

,.Zirka" zob. Migus MichaJ 

"Zirka" zob. Sywak WJodzimierz 
.. zr~b", dow6dca WiN 169, 180, 338 
,.Zub" zob. HoJowacki Wlodzimierz 

Zubariow, podoficer NКWD 256 



ZyiЬert-Palatynski jan 342, 343 
.. Zymny", zolnierz UPA 4 70 

.,Zyr" zob. Wynnyczuk Mikolaj 

z 
.. Zen", referentOUN 419-424 
.. Zогі" zob. Тywoniuk Stefan 

lndeksos6b 

.. Zuk" zob. Bryl Stefan 

.. Zuk" zob. Nikszto Wladyslaw 

.. Zuk" zob. Nowosad Stefan 

.,Zurawel", zolnierz UPA 334 

.. Zymajlo" zob. Ciona jaroslaw 

.. Zyr" zob. Wynnyczuk Mikolaj 

Zyrowski, dziedzic 588, 591 
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А 

Alberta 61,69 
Alojzбw 294, З 14 
Alzacja-Lotaryngia 71 
Ameryka 5, 12З, 14З, 150, 198, 200, 

З84,417,508,60З,615,6ЗЗ,6З4, 

656 
Andruszбw 112, 149 
Andrzejбwka З20 

Anglia 7З, 12З, 14З, 150, 162, 198, 
199,200,242,З70,417,476,615, 

656,689 
Argentyna 668 
Austria 4, 6З, 108,470,471,487 
Austro-W~gry XXVI 

Azerbejdzan 14З, 144 
Azja ХХ, ХХІХ, 120, 125, 126, 128, 

1З1, 144, 202 
Azja Mniejsza 74 

в 

Bachбw 122 
Baccarat 7З 

Balkany 120 

Baltyk 126 
Barciany 581 
Barczewo 406, 548, 582, 599, 600 
Bartoszyce 400, 40З, 596, 597 
Bawaria 54 
Bctkowo З79 

Belskie 42З 

Belz 11, 27, 44, 152, 257, З28, ЗЗ4, 
42З,424,427,4З1,482,50З,506, 

515,555,566,57З,575,578,582, 

58З,586-588,595,597,648,670-

672,675,676,679,680,68З,688-

690 698,705,707,709 
Belzczyzna 680 
BelZec З59, З77, 

Bereza [Kartuska] 448,469, 644, 671, 
681 

Beresteczko З, 4, 677, 678 
Berlin 119, SSЗ, 625,641 
Biala, rzeka 408, 409 
Biala zob. Biala Podlaska 

Biala Podlaska 9З, 129, 1ЗО, 1З4, 171, 
174,180,412,41З,418,4З4,497-

499,502,579,618,662,665 
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Bialopole 99 679, 689, 698, 699, 702, 703, 709, 
Bialorus 9, 53, 72, 125, 126, 128, 161, 714, 715 

163, 170 Bulgaria 128, 199 
Bielsko-Biala 588 
Bieszczady 101 
Bielany639 

Buiany З 
Bytom 602 

Bilgoraj 75, 161, 195, 202, 408, 412, С 

413,448 
Bircza 43, 44 

Cetи6w 11, 43, 44,625,644,645,647, 
648,681,693 

Biskupia Wola 379 Cichob6rz 425, 466, 467, 529, 534, 
Biskupiec 596 536, 537, 538, 543, 554, 556, 557, 
Bohorodyca 77, 281, 283, 294, 302, 627, 628, 632, 633, 637 

306-309,314,371,374,441-444, Cieszan6w 415 
446, 447, 450;-456, 459, 511,612, Chark6w 160, 453 
619,625,630,631 Chelm ХІХ, 20, 39, 42, 84, 99, 100, 

Bohorodycia zob. Bohodoryca 
Bokinka 662 
Boleslawiec 467 
Boratyn 673, 705 
Borownica XXVIII 
Borsuki, wies 496-498, 666 
Borsuki, kolonia 287,312,320 
Braniewo 400, 600 
Brody 11, 557, 669, 678 
Brodzica zob. Bohorodyca 
Brygidki 505, 566 
Brzesc 92, 435 

129,134,152,211,223,224,229, 
230,231,235,240,255,257,268, 
273,298,346,358,408,412,413, 
418,419,441,486,506,528,540, 
618,624,631,655-660,665,666 

Chelmszczyzna ХІІІ, XXVII, 16-20, 23, 
25, 26, 28, 29,35-37,40,45, 51, 
55,58, 76,97, 118,144,151,191, 
236,246,373,389,390,392,409, 
410,412-416,418,419,421,423, 
425,431,444,445,446,454,490, 
506, 507,509, 514,515,528,541, 

Brzoz6w 359 546,549,551-553,556,558,563, 
Brzuska 122 569, 588, 606, 611, 615, 619, 624, 
Budry 464, 625, 650, 658, 664, 669, 671, 675, 
Budynin 335, 568, 570, 579, 676 687, 688, 693, 696-699, 701, 702, 
Bug XXVII, ХХІХ, ХХХІІ, 10, 16, 36, 704,709,712 

43, 49, 50, 55, 72, 86, 92, 98, 131, Chlewczany 10 
138, 170, 171, 175, 181, 353,407, Chlopiatyn 539, 552, 568, 578 
414-416,418,421,424,431,433, Choroszczyce 80,81 
442,452,496, 509,533,537,541, Choroszczynka 129,497,500,662 
549,550,552,554,610,614,637, Chorz6w602,603 
646,650,653,654,672,675,677, Chrzan6w491,647 
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Czarn6w379 
Czarn6wka 465 
Czarny Las 630 
Czechoslowacja 19, 48, 61, 101, 128, 

163,199,361,409,464,486,487, 

540,542,560 
Czechy 54, 55, 161, 170, 380, 460, 

471,559,560,634,635 
Czerniczyn 35, 40, 243, 268, 373, 

423, 424, 443, 446, 450, 451, 
452, 453, 542, 550, 551, 605-

607, 609, 612, 614, 616, 617, 

621,624,636 

Czerwony B6r 392, 395, 407 
Czc:stochowa 146, 147, 671 

Czum6w433 
Cz)'Zew 392, 394, 395 

D 

Dctbrowa 35, 248-250, 273, 281, 287, 
312,320-325,415,452,508,514, 

516, 550, 577 

Dt:blin 74, 450, 
Dluzni6w 705, 706, 710, 711, 712 

Dniepr XVIII, 92 

Dobre Miasto 406 

Dobrzanka 662 

Е 

Edmonton 61,62 
Egipt 199 
Elk 465, 489, 490, 491, 596, 639 
Estonia 128 
Europa XV, XVII, XVIII, ХХ, 110, 111, 

112,114,115,123,125,131,143, 
144,149,189,197,230 

Europa Srodkowa 201, 202 
Europa Wschodnia ХХ, ХХІХ, 115, 120, 

202 
Europa Zachodnia ХХІХ 

F 
Fordon 502,667, 
Francja60,65, 71-73,83,143,199,603 

G 
Galicja XVII-XIX, ХХІ, ХХІ І, XXV, XXVII, 

ххх. 8, 9, 16, 17, 25, 35, 36, 38, 61, 
77,108,118,138,150,151,371, 
372,414,418,420,450,453,454, 
471,507,533,538,541,543,557, 
575,618,624,Ь25,627,628,629, 

635,654,655,662,670,695 
Gdansk 379,490,568 
Gdeszyn 43, 327, 449, 499 
Gdynia 251,323 

Dolhobycz6w 21, 230, 349, 351, 352, Gibraltar 73 
414,423,424,430,540,550,551, Gierloz 51 

553, 555, 615, 620, 623, 648, 674, Gi:Zycko 52, 465, 596, 614, 636 
684,699,700,702,709,715 

Donbas 610 
Drohiczyn 49, 391, 392, 394 

Dubienka 84, 86 
Dubyna 608 
Dutr6w 508,515,524 

Dyniska 152, 475 

Glasgow 73 
Gorajec 122 
Gorlice 409 
Gozd6w 294,314,450,451,452 
G6rka 658, 659 
Grabowiec 81,415,576,634 
Grabowo 493 
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Grecja 74,199,201 
GrudziёІdZ 502, 667 
Gruszka 16 
Gryb6w409 
Gudoki51,489,596 
Gudziki 597 

569,574,577,582,589,590,594, 
607,608,609,613,614,617-622, 
628,630,635,648,651,657,674, 
675,680-683,685,686,689,693, 
697, 706, 707, 714 

Hrubieszowskie 10, 15, 18, 35, 36, 
48,67, 76, 79,82, 161,373,374, 
389, 399, 408, 418, 419, 500, 503, 
535 

н 

Hatowice 699, 703 
Henrykowo 464, 635 
НоІа 653, 660- 662 

Hrubieszowszczyzna 10, 54, 78, 352, 
373,414,415,419,426,431,433-
436,544,572,580,655,657,662, Holesz6w 167, 457, 458, 660- 663 

Honiatyn 349, 350, 453, 460, 462, 691, 698, 701, 702 
464,518,541.543,551,556,620, Huczwa 35,43, 81,267,294,308,314, 
625,626,636,699 315,324,325,415,418,419,423, 

Horodlo 268,451 
Horodlowice 334, 384, 
Horostyta 655, 656 
Hrubesziw zob. Hrubiesz6w 
Hrubiesz6w ХІІІ, XXVIII, XXXVI, 16, 

427,428,442,483,551,559,687, 
692 

Hurby9 

20, 23, 27, ЗО, 32, 33, 38, 39, 40, lndie 199 
42, 43, 44, 67, 76, 77, 87, 99, 152, lrak 669 
154,161,188,190-192,194,202-
206,208,209,211-216,218-227, 
229,230,232,234,235,237,238, jan6w Lubelski 419 
240, 243, 246, 249, 251, 253, 255, jan6w Podlaski 390 
257, 258-260, 263-269, 271, 272, jaroslaw ХІХ 
274,275,280,281,283,289,291- )aroslawszczyzna 12, 15, 16, 132 
296, 301, 302, 304-309, 312, 315, jastrzc:bica 676-679 
323-328, 332-335, 339, 350, 351, )aworowszczyzna 680 
353, 354, 358, 362-367, 369, 373- jawor6w 676 
375, 377,381-384,388-389,412, )aworzno 589,629,670 
413,415,422,423,427,429-431, )ugoslawia 71, 128,199,470-472 
433,437,441-445,447-453,460, 
461,464,473,477-480,485-487, к 

499,506,510,512-514,516,519, Кadrubiska 19,349,373,379 
521, 524,528, 529, 532, 534,535, Кamieniec 414 
539, 541, 542, 547, 550, 551, 556, Kamien Kaszyrski 9 
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Kamionka Buska zob. Кamionka Stru- Kowalowy Majdan 706 
milowa Kozodawy 620, 623, 637 

Кamionka Strumilowa 9, 676 Кraj Nadwislanski 149 
Kanada XXXVI, 45, 60-64, 69, 446, Kraj Zakerzonski ХХХІ, ХХХІІ, ХХХІІІ, 

486,487,495,547,551,562,638, 14, 15,18,57,63,64,75,105,129, 
659, 693 356, 359-361, 374, 387, 388, 523, 

Karpa 397 555, 580, 698 
Karpaty 9-11,35,132,409,453,455, Krak6w 33, 67, 89, 139, 146, 147, 

555,556,585,619,648,657,676 161,498,629,656 
Kassel470, 472 
Katowice 14 7, 62 
Katyn 102. 106, 689 
Kaukaz126, 128,448 
Kelin 50 
K-:trzyn 51, 398, 401, 465, 486, 489, 

581,595,598,638,640 
Кij6w XXXVI, 8, 66, 85, 132, 169, 184, 

467,506,610,611,622 
Кіwегсе 450 
Кlebanszczyzna З 19 
Кluczbork 490, 581, 638 
Kolno 392, 396 
Kolonia G6rka 78 
Komar6w 379,678 

Krasnobr6d 377, 378, 437, 688 
Krasnystaw 39, 79,413 
Кrowica 568 
Krylбw 35, 36, 423, 424, 456, 516, 

527,530,532,533,538,542,543, 
551,623,628,693,707,713 

Krynica 566, 567 
Krzemieniec 527 
Krzywica 474,491 
Krzywowierzba 499, 652-656, 660, 

662,663,667 
Kurwia МаІа 397 
Kutok442 
Kuzmin 453-455, 521 

Komar6wka 407 L 
Konotopy 353, 354, 383, 535, 647, Lack 500, 657, 662- 664 

705 Lasy janowskie 10, 11 
Korczmin 332, 334, 335, 567, 568 Leszczk6w 271, 349, 460, 588, 590-
Korczбw 572 592, 594, 645, 650, 681 
Kornie 522, 599 Lenino 617 
Korol6wka 457, 511 Lesko 359 
Korsze 399 
Kotor6w 314 
Korczunek 21, 26,423,709 
Kosm6w 430, 530, 537, 637 
Koszalin 379, 493, 494 
Kosciaszyn 21, 236, 335, 351, 352, 

365,415,508,539,625,646 

Leiajsk 16 
Lidzbark Warminski 400, 404 
Link6wka 578, 581 
Lipowiec 248,318 
Liski 24, 27, 42, 236, 350, 352, 415, 

430,444,445,447,455,488,491, 
504,506-508,518,545,556,559, 
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565,576,588,609,619,621,625, t 
646, 702 tachowce 520 

LitoW}'Z 700 tagiewniki Sl<1skie 602 

Litwa 125, 126, 128, 161, 163, 189, tat'icut 668 
337 task6w 78, 80, 451, 455, 456, 462, 

Lizbona 73 527, 535, 699 

Londyn 61, 73, 74, 84, 91, 119, 134, temkowszczyzna 23, 27, 396, 435, 

139, 143, 163,242,338,385-387, 560 

689 
Lubaczowskie 12, 17, ЗО, 89, 398, 

409,475,504,521,523 

tc;czna 137 
totwa 128 
tuck 81, 445, 450, 506 

Lubaczowszczyzna 12, 13, 15, 55, tuk6w 161, 172 
425, 508, 678, 691 tykoszyn 152, 323 

Lubawa458 
Lubelskie XXVIII 
Lubelszczyzna 40, 74, 86 

Lubiet'i 655, 659 

tysa G6ra 317 

м 

Machn6w 35, 510, 516, 568, 572, 704 
Machn6wek 335, 423, 424, 572 

Lublin 67, 75, 79, 93, 134, 137, 141, 

145,146,156,158,159,165,167, 
Maison-Laffitte 60, 65 
Makoszka 390, 408 

173, 177, 179, 183, 188, 204, 206, Malbork 606 
208,213,214,219,222,225,226, Malice 219,225,314,317,367,375 
227, 230, 231, 235, 249, 251, 257, Malkowice 122 

273,321, 322,323,326,361,381, Malk6w 78, 452, 529, 532, 533, 535, 
415,458,459,460,473,495,556, 

609,613,641,666,674,682,714, 
623,626,630,698 

Malopolska Wschodnia 163,340 
Lubliniec 122 Manchester 73 
Lubliniec Nowy ХХХІІ, 14, 17, 77, 91, Marsylia 73 

297, 299 Maslomc;cz 430, 452, 461, 556, 607, 
Lubycza Kr6lewska 164,364 608,613,615,620,621,623,624, 
Lw6w ХХІІ, XXVII, 5, 6, 8, 10-12, 19, Matiasz6wka 459,499,502,662,663 

64,82,95,98, 145,151,160,163, Mazury45,49,52,524,554,688 
301,352,367,372,373,414,415, Metelin 223,236,255,256 
416,445,450,470,473,484,490, Mianowice 76,703 
498, 501, 505, 532, 540, 545, 565, Miastko 493, 568, 578 
567, 572, 577, 607, 627, 643-645, Mieniany 207, 608, 
647, 654, 669, 671, 675, 698 Mic;dzylesie 665, 666 

Lyon 73 Mic;dzymorze 386 
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Mit:dzyrzec Podlaski З91, З92, З94, 4З5 Nowogr6d З92, З95, 406 
Mi«:tkie 42, 247, 248, 287, З12, З17, Nowokajetan6wka 84 

З18, З19, 615 Nowy )ork 66, 1З9 
Mircze 78, 248, З20, З24, 451, 462, Nowy Sctcz 409 

5ЗО, 5З6, 542, 615 Nuгzec З94 

Modryn 42, 78, 257, 5ЗО, 615, 619 Nusmice З82, 520, 69З, 696, 698, 
Modryniec 257,615,619,622 699,701,702,708,714,715 
Motodiatycze З87, 499, 691 
Moloz6w З19 
Monachium 19, 25, 40, 55-60, 6З, 

144,З85,З88,410,465,492,581 

Monasteгz ЗбО, З66,З97 

Moniatycze 208, З87 
Montowo 47,52 

о 

Obrowiec 445 

Ocho:la 46, 47,54 
Ohlad6w 19 
Olesnica 464, 467, 490, 541, 571, 

579, 580, 620, 6З5 
Могzе Czarne 108 Olszanka 458 
Moskwa 72, 80, 89, 108, 11З, 119, Olszewo 466 

126, ІЗІ, 1З2, 1З4, 14З, 144, 199, Olsztynslde 48, З79, З84, З99, 401, 
297,417,669 489,490,492,580,581,58З,6З6-

Moszk6w 26, З5З, 625,651, 70З 
Mrctgowo 52, З79, З97, 400, 401, 596 
Mrzyglody zob. Mrzyglody Lubyclde 

Mrzyglody Lubyckie 16 
Muszyniec З92, З96, 407 
Myc6w ЗО, З28, 5З9, 558, 568, 575, 

681, 708, 711, 712 
Myrhorod 610 
Mytnica 406 

6З8, 681 
Ornatow:ice З87 

Oserd6w ЗО, Зl, 51, 568, 574, 578, 
585,646,675,680 

Ostrol«:ka З95, 541,601 
Ostrowina 541, 542· 
Ostr6w 588 
Ostr6w Mazowiecka З9 

Oszcz6w 78, 89, З49, З50, 47З, 551, 
674, 708 

N Oswi«:cim 55, 106 
Nabr6z 12, З5, 415, 454, 527, 552, Ottawa 25, 62 

612,615 
Narew З95, 406 
Narol 90, 162, 164 
Nieledew 294 
Niemcy 54, 55, 56, 61, 72, 7З, 76, 77, 

92, 111, 11~ 131, 161, 16~ З3~ 
З71,380,З89,437,44З,444,452, 

469,470,472,487,491,615 

р 

Parchacz 585 
Parczew 46, 134, 390, 66З 
Pary:l 199 
Pasieka З17 

Passau 55 
Pawlokoma 122 
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Pawlowice 28, 232, 538, 540, 623, 
699, 709, 716 

Pawlбw 13 
Pecykor6w 541 
Persja 199, 242 
Peresolowice 387,450 
Piaseczno 378, 449, 539, 541, 705, 

707 
Pi<jtkowa 122 
Pireneje 73 
Piskorowice 122 
Pisz 397 
Piszczac 130 
Piwniczna 54, 409 
Plenta 407 
Podhorce 294, 307, 314, 315-317, 

443,461 

465,467,472,487,492,494,506, 
509,524,531,532,562,564,565, 
568,580,581,611,615,644,645, 
647,663,671,674,678,686,690, 
695,697,698 

Poltawszczyzna 43, 458, 459, 61 О, 611 
Poprad 54,409, 
Posad6w XXVIII, 35, 81, 415, 454, 

473,506,522,523,550,612,615 
Potok 51 
Potuгzyn 152, 330, 351 
Poznan 346, 631, 
Poznanskie 323, 584, 698 
Prehoryle 78, 537 
Prusy 26, 4 7, 48, 50, 53, 598 
Prusy Wschodnie 47, 389-392, 395, 

396 
Podlasie 15, 19, 20, 23, 37, 39,45-47, Przemyskie 23, 27, 44, 51, 398,409 

50, 54, 191, 243, 388-392, 396, Przemy51 10, 60, 87, 92, 105, 131, 
399,401,407,408,410,412,415, 359,361,491,527,695 
416, 418-420, 422, 424, 425, Puszcza Kurpiowska 395 
427-429,433,434,436-438,444, Pyrzyce 581 
454,458,459,501,511,512,557, 
598,660 

Podole 5 
Pojezierze Mazurskie 396 
Poled6w481 
Polesie 38, 55, 118, 120, 424, 654 
Polska ХІІІ, XXVI, ХХХІІ, ХХХІІ, ХХХІІІ, 

4, 11, 13-22, 36, 45, 50, 54, 68, 71, 
72, 74, 78, 79,83, 85,86,88,92, 
95, 100, 102, 107, 108, 110-116, 
120-123,126-128,134,139,140, 
143, 146, 148-151, 156, 161, 181, 
184,189,197,200,201,202,253, 
337,338,340,356,357,360,368, 
374,376,379,386,389-392,394, 
399,404,406,409,415-417,424, 

R 
Radost6w 324 
Radziechowskie 8, 9 
Radziech6w З, 6, 7, 12 
Radzyflskie 412 
Rawa Ruska 9, 11, 13, 77, 81, 409, 

414,549,588 
Regina 62 
Rejowiec 692 
Rodan 73 
RosjaXVI, XXVI, 71-73,82-86,88,91, 

93, 100, 101, 102, 110-114, 123, 
138,147,149,150,197,199,200, 
202,441,476,497,528,530,531, 
623,641,665 
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Rozwad6w 1 З 1 
RozdZзt6w9 

R6wne ЗО1, 69В 
Rubalszczyzna 709, 
Ruda R6Zзniecka ХХХІІ, XXXVI, 14, 17, 

91,9З, 1З2,З57,З69 

Rudno 407 
Rudwany З79 
Rumunia 71, ВЗ, 12В, 161, 16З, 170, 

199,296,ЗЗ7,65З,65В 

Rusin 4В9, 5ВВ, 592, 644, 69З 
Rus 605,664 
Ryga 150 
Ryn З97, 6З6, 6ЗВ 

Setyszcze 442 
Setysko 442 
Sc:dzisz6w 40В 
Sc:popol596,679 
Sian6w З79 
Sieniawa 16 
Sielec 701 
Skandawa З99 
Skierbiesz6w З90, 575 
Skorochody 610 
Stawc:cin 255, З2В, 450 
Stosinek 57В 
Stowacja 54, 6З, 470, 
Sokal 6, 7,В, 11,224, 2ЗО, 26В, 29В, 

Rzeczpospolita zob. Rzeczpospolita З74, 424, 42В, 44З, 444, 506,540, 
Polska 550,551,555,569, 5В6, 5В7, 6З5, 

Rzeczpospolita Polska (RP) XVI-XXV, 644, 646, 669, 672-674, 677, 67В, 
ХХІХ- ХХХІ, ХХХІІІ, XXXV, 11, 17, 6В6, 694, 701, 70З, 704, 71З 
1В, 20, 1З2, 146, 14В-150, ЗВ6, Sokalskie 55, 55З, 5ВЗ 
410,441,442,460,469,497,51 З, Sokalszczyzna 554, 5В6, 592, 669, 
52З,5ЗО,564,629,654 670,679,6В7 

Rzeczyca 19, 25, З5, В1, 142, 152, Sokot6w З91, 40В 
З7В, ЗВЗ, 415, 4З7, 510, 555, 5В9, Sotokija 414,694 
595 Srokowo З9В, З99, 4В9, 490 

Rzesza, ІІІ Rzesza XVIII, ХХІ, XXVI, 
ХХІХ- ХХХІ, В, 6В, 95 

Rzeszowskie В9, ЗЗ7, З9В, 6ЗВ 
Rzesz6w XXXVII 
Rzym4 

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) 55, 
62,64,65,69, 12З, 197, 19В,З70, 

669 
Stara Wies 42, З1З, З19, З20, З24 
Staje 510 
Stanistaw6w З67, 

S Stanistawowskie 51В, 601, 
Sahryn З4, ВО, ВВ, В9, 256, 257, З17, Starogr6d З7В, 541, 69В, 

451, 506, 5З5, 5З7, 569, 612, 615, Stargard Szczecinski 57З, 57В, 579 
619 Str6z6w 206 

Sachsenchusen 25 
San ХХІХ, 10, 16, 55, 72, 1З1, 40В 
SanokXIX 
Saskatchewan 61, 64 

Strzelce 76, 77, 6ЗЗ 
Strzelce Opolskie 465,601,604,641 
Sudot6wka З 
Sulim6w 545,567, 6В4 
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Sybir 5, 106, 135, 148,467,498, 542, Turcja 74, 108, 144,242 
645,647,648,669,679,680,695 Turka 11 

Szczecin 460, 481, 486, 491, 492, Turkowice 88, 290, З 17, 320. 332. 
578-581,695 378,383,433,462,615 

Szczepiatyn 332, 509-511, 517, 523, 
568,584,585,649 

Szkocja 73 
Szmitk6w 26, 28, 332, 334, 381, 383, 

433,558,685,693,694 

Turna 661,662 
Tuszk6w 334, 573 
Тysowa 122 
Туsа448 

Тyszowce 247,317, 318,551,569 
Szychowice 78, 80, 425, 430, 448, 453, 

454,462,526,527,529.530,533- u 
535, 537, 542, 543, 628, 630, 633 Uchanie 294 

Uhryn6w 23, 27, 28, 44, 220, 257, 
s 354, 373, 378, 383, 428, 437, 443. 
Slёtsk 54, 92, Сі38, 645 
Sniad6w 392, 395 

т 

Telatyn 21, 42, 320, 387, 479, 506, 
508,515,553,569 

Teratyn 42, 387 
Terebin 219,225,256,294,373,537, 

620 
Тrzeszczany 315 
Tolkminy 595 
Tomaszowskie 81, 83, 89, 99, 153, 

414,418,535,650 
Tomasz6w LuЬelski 19, 23, 35, 75, 79, 

81,142,143,151,152,161, 162,169, 
179, 187, 189, 211. 223, 229, 235, 
331, 334, 335, 359, 360, 364, 366, 
377,412,480,544,563,651,714 

Toronto 140, 154,203,279,409,438, 
550 

Tuch6w408 
Tuczna 130, 453, 455, 458 
Tudorkowice 376,378,383,476,477, 

479,539,634,699,703,705 

449,453,460,462,476,479,480. 
484,499,520,521,541,549,553, 
555,593,599,600,621,625,672. 
679,686,691,693,697,699-701, 
704-707, 709, 712, 714, 715 

Ukraina ХІІІ, XVIII, ХІХ, ХХІХ, ХХХ. 

ХХХІІІ. 59, 62-64. 69, 72. 83, 85, 86, 
88,92,96-98,100,102.107,108. 
110-115, 120, 125, 126, 128, 135, 
138, 140, 149, 150, 158, 159, 161-
163, 169, 170, 172, 175, 178, 180, 
181, 183-185, 189, 191, 195-198, 
201-203,252,264,274,275,288, 
296, 338-340, 351-353, 379, 386, 
387,389,390,410,414,424,432, 
438,442,443,445,450,455,458, 
469,470,475,477,481,488,492. 
507,515,519,523,528,531-534, 
538,540,542,553,557-559,577, 
580-584,586,587,590,591,600, 
608-610,615,618,620,624-62~ 

634,647.648,650,655,658.661. 
664,668-670,674,679,681,687, 
689-691,694,701,705,707.712 
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Ukrainska Republika Ludowa (URL) 

XVI-XVIII 
Wc:gry 128, 14З, 144, 161, 16З, 170, 

199, ЗЗ7, 472 
Ukraiflska Socjalistyczna Republi- Wc:zownica З79 

ka Radziecka (USRR) XVII, XVIII, Wc:Z6wka 547 
ХХІ, ХХХ, ХХХІІ, З2, ЗЗ, 151-15З, WiCІzownica XXVIII 
З56, З57, З60, З61, З68, З70, Wieden 4, 149 
З74, З75, З78, 409, 424, 425, 
52З,564,652 

Wieprz 610 

Ulh6wek З87, 468, 469, 47З, 48З, 
509, 520, 568 

Wierbictz 28, 44, 45, З8З, 58З-585, 
588,592,594,599,64З,647,650, 

651,680,690,69З, 710 
Wileflszczyzna 404, 407 Ulucz 122 

U§cHug 268 Wilkowo 464, 465, 466 
Wilk6w З16 

w Winniki 545, 570, 587, 588 
Wakij6w З14, 445 Wierzchowiny З9, 99, 100 
Warc:z З2, ЗЗ, З6, 40, 152, 224, 2ЗО, Winnica 106, 

2З5, 249, 250, 27З, З21, З22, ЗЗ4, Wiszni6w 27З, З22, З2З-З25 

ЗЗ5, З49-З51, З5З, 42З, 424,426, Witk6w З78, З8З 

427, 4З1, 4ЗЗ, 4З7, 444,476,479, Wladzin З70 

510, 51З, 516, 52З, 547,555,575, Wlochy 1З, 6З, 71, 92, 95, 199, 
592, 594, 595, 626, 644, 645, 648, Wlodawa 76, 87, 89, 129, 1З4, 195, 
651,670,674,675,680,68З,684, 202,З59,З70,408,41З,418,419, 

686,688,689,691, 69З, 698,701, 428, 4ЗЗ, 4З4, 457,458,459, 48З, 
70З, 709,712 511,618,65З,655,656,660,662, 

Wasyl6w 28, З2, 42, 2З6, З2З, З24, 665, 666, 689 
ЗЗО, ЗЗ1, ЗЗ5, 415,470,508,512, Wlodawskie 449,454,455,457,460, 
517, 52З, 525, 554, 56З-568, 46З,500,596,599 

576-578,582,684,69З 

Wasyl6w Wielki ( czy to nie to samo 

со Wasy16w?) 56З-566 

Werbkowice 204,210,219, 22З, 225, 
228, 2З5, 240, 26З, 268, 294, 298, 

Wlodawszczyzna З88, 412, 459, 500, 
511,51З,515,52З,528,576,578 

Wlodzimierz 81, 132, 240, 540 
Wlodzimierz Wolynski 8, 76, 288, 

298,611 
З14, З16, З17, З24, З25, 4З1, 464, Wojslawice З78, З90, 476, 477, 479, 
59З,594,615,6З6,651 70З, 707 

Wereszyn ЗЗ, 2ЗО, 251, 287, З12, Wola Radwaniecka 676 
З21, З24, З78, З8З, 456,462, 46З, Wolica Barylowa З, 4, 6, З07, З08 
609, 616, 622, 627, 6З4, 675 Wolyn XVII-XXIII, XXV-XXVII, ХХХ, З, 

Wc:gorzewo 465,466,490, 6З9, 640 8-10,12,19-21, З1, З5, З6, З8, 67, 
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76, 82, 86, 87, 97, 118-120, 150, Zamolodycz 660 
246,316,340,391,415,421,422, Zamosc 29, 34, 75, 79, 81, 84, 85.216. 
423,444,446,452,455,462,507, 231, 235,255,273,283,298,307. 
509,522,533,534,550,554,555, 
611,612,614-616,618,630,637, 
655,660,670,672,674,676,677, 
695-698,701,702 

309,316,326,327,372,408,413. 
428,437,452,462,473,517,525. 
550,555,556,559,568,569,584. 
611,618,621,623,626,631,648. 

Wozuczyn 705 682,687-689 
W61ka 456,539,553,626 Zawisznia 334,679 
W61ka Potuгzynska 538, 543 Zb6jno 406 
Wrociaw 102,379,579,581,620,637 Zbrucz 131 
Wrociawskie 490 
Wronowice З 17 
Wydminy 54 7, 640 
Wyryki 458, 511 
Wyspy Solowieckie 106 
Wyszowate 636, 637 
Wy:Zl6w 589, 590, 711, 712 

z 
Zahlocie 130, 502, 527, 529, 530, 665 
Zabuze 97?, 224, 230, 334, 376, 423, 

424,426,427,431,587,680,685 

Zdroje 379 
Zieleniak 345 
Zielona G6ra 491 
Ziemia Swi~ta 4 
Zwittzek Radziecki (ZSRR) XVII-XIX. 

ХХІІ, XXV, ХХІХ, ХХХІ, ХХХІІ, 8, 
12,32,38,68,69, 72, 74,94,95, 
105, 124, 131, 134, 135, 138. 
140, 145, 146, 162, 187, 195, 
198, 253, 333, 360, 369, 370, 
386, 418-421, 427, 431. 432. 
437,505,620,669 

Zachodnioukrainska Republika Ludo- Zwieгzyniec 377,687 
wa (ZURL) XVI, XVIII, ХІХ 

Zach6d 12, 27, 45, 47, 48, 53, 58, 64, Z 
133,460,481,502,522,542,557, Zabcze 279,313,694,714 
559, 576, 641, 653, 675, 687-689 Zabka 568 

Zakarpacie 197, 199 
Zakeгzonszczyzna zob. Zakeгzonie 
Zakeгzonie 24, 28, 409, 558, 672, 

673,689,695 
Zakeгzonnia zob. Zakeгzonie 
Zakeгzonszczyzna zob. Zakeгzonie 
Zambr6w395 
Zamojskie 83 
Zamojszczyzna 36, 74, 76, 132, 162, 

418,455,462,702 

Zary ХХХІІ, 17, 91, 155, 173, 299 
Zniatyn 22, 28, 34, 335, 352, 427, 465, 

516,518,539,540,544-546,552, 
555,556,568,625,640,646,698, 
712 

Zбlkiew 301 
Zбlkiewszczyzna 650 
Zurawce415 
Zyczyn 74 
Zylina 470 



Ksiq±ka UPA і WiN w wa/ce z totalitaryzmem 1945-1947 ukazuje 
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